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PRZEDMOWA

Publikacji tom u m ateriałów  pt. N auka  o książce, biblio
tece i in form acji we w sp ó łczesn ym  św iecie  przyświecały 
co najm niej dwa cele.

Po pierwsze -  jest to wybór m ateriałów , k tóre przedsta
wiono w formie referatów  na jubileuszowej sesji naukowej 
(26-28 m aja 2003 r.) z okazji 50-lecia Insty tu tu  Informacji 
Naukowej i Studiów Bibliologicznych U niw ersy tetu  W ar
szawskiego. N ie jes t to pełna dokum entacja sesji, nie należy 
więc traktow ać wydawnictwa jako sprawozdania naukowego 
z uroczystości. Je s t to w ybór m ateriałów  dokonany pod 
kątem  jednocześnie drugiego celu, jak i przyświecał publika
cji, tj. przedstaw ienia problem atyki współczesnego bibliote
koznawstwa i informacji naukowej dla potrzeb dydaktyki 
uniwersyteckiej na początku nowego stulecia, w okresie 
przystępow ania naszego kraju  do Unii Europejskiej.

Insty tu t Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 
U W  (przy współpracy C entrum  Edukacji Bibliotekarskiej, 
Informacyjnej i Dokum entacyjnej im. H . Radlińskiej w W ar
szawie i Fundacji IN FO  X X I) rozpoczął edukację pracowni
ków bibliotek (głównie publicznych) w zakresie m etod 
i narzędzi pracy biblioteczno-informacyjnej u progu nowego 
tysiąclecia, o czym traktuje osobny referat. Pragniemy, aby 
niniejsza publikacja przyczyniła się do zrozum ienia współ
czesnej (ale wywodzącej się z historii) problem atyki in tere
sującej Europejczyka pracującego w bibliotece, ośrodku 
informacji, czy innej pokrewnej instytucji kultury.

M arcin D rzew ieck i

W arszawa, grudzień 2003 r.





prof. dr hab. K rzysztof M igoń
Uniwersytet Wrocławski

KULTURA KSIĄŻKI. 
PROGRAM DLA BIBLIOLOGII 

POTRZEBA DLA STUDIÓW BIBLIOTEKOZNAWCZYCH

Niniejszy artykuł celowo nawiązuje do ty tu łu  i treści re 
feratu, jaki au tor przedstaw ił na konferencji z okazji 35. 
rocznicy powołania w U niw ersytecie W arszaw skim  studiów 
bibliotekoznawczycłil. Od prezentacji referatu  mija w tym  
roku 17 lat, od publikacji 14. I w  Polsce, i w świecie po
twierdziły się w ciągu tych lat kluczowe tezy w tedy wyrażo
ne; nastąpił gwałtowny rozwój wielokierunkowych badań 
biblio logicznych. Nie trzeba już dzisiaj w sposób e lem en tar
ny dowodzić walorów poznawczych i dydaktycznych stu
diów nad książką; należy natom iast zastanaw iać się nad 
tym , jaka to jes t (i powinna być) bibliologia.

Spór o paradygm at badaw czy bibliologii trw a od dawna. 
M a charak ter debaty, czasem  otw artej i ostrej, częściej 
skrytej i okazjonalnej, nad  centralnym i kategoriam i dyscy
pliny, nad jej autonom ią pośród innych nauk, przedm iotem , 
metodam i, specyfiką, potrzebą. Ponad dwieście lat bibliologii 
(jeśli liczyć będziemy od Gabriela Peignota i jego Dictionnaire 
raisonne de bibliologie, 1802-1804), albo i znacznie więcej, 
gdy uwzględnimy jej prehistorię w postaci teorii i praktyki 
bibliografii, zasad bibliotekarstw a, trak ta tów  o bibliofil
stwie, o użyteczności książek i pożytkach z lektury, a zwła
szcza historiografię bibliotek i drukarstw a^, przyniosło bo
gaty plon rozm aitych koncepcji i modeli dyscypliny.

Zdawać by się czasem  mogło, że na płaszczyźnie refleksji 
teoretycznej podjęto już wszystkie ważne dla bibliologii pro



blemy, i że w ystarczy jedynie odnaleźć w piśm iennictwie 
odpowiedzi na zadane pytania, i stosować je  w praktyce b a 
dawczej.

Tymczasem jednak m am y w bibliologii do czynienia raczej 
z niedostatkiem  myśli teoretycznej, aniżeli z jej nadm iarem . 
Pod względem teoretycznym  dyscyplina jes t rozwinięta 
znacznie skromniej, niż inne nauki hum anistyczne i społecz
ne. O ile m ocną stroną bibliologii są jej działy historyczne 
(historyczne księgoznawstwo jako całość i jego poszczególne 
składniki), nie można tego samego powiedzieć o problem a
tyce dotyczącej współczesności i przyszłości książki.

Ciągle potrzebna jes t dyskusja nad centralnym i katego
riam i bibliologii, nad  obiektem  i przedm iotem  badań, nad 
m etodam i. W ym usza j ą  rozwój nauki i nowe m odele up ra 
wiania refleksji hum anistycznej wym agające aplikacji w bi
bliologii. Zm ieniają się i różnicują podstawowe obiekty 
badań  bibliologicznych -  książka, biblioteka, czytelnik i ich 
pozycja w  świecie środków przekazu i w świecie w ogóle; 
także w bibliologii w ystępuje coraz więcej pojęć otw artych, 
które wzbogacają pole badań , ale i niezm iernie kom plikują 
procedury  badawcze. Lawinowo przyrastający m ateriał fak
tograficzny w ym aga system atyzow an ia  i generalizacji 
w edług jasnych koncepcji teoretycznych. Nowe obowiązki 
nakłada na bibliologów zwiększające się zapotrzebowanie 
na wyniki ich badań  ze strony innych nauk i praktyki^.

Konieczność n ieustannej refleksji nad  teoretycznym i 
i metodologicznymi podstaw am i bibliologii jes t tym  więk
sza, że w studiach nad  książką i jej funkcjonowaniem  ucze
stniczą także badacze nie m ający się wcale za bibliologów. 
U w ażają oni problem atykę książki jako uniw ersalnego n a 
rzędzia przekazu tekstów  piśm ienniczych i/lub m aterialnego 
obiektu za możliwą do opisania w kategoriach pozabibliolo- 
gicznych (bo o bibliologii często w ogóle nie słyszeli i sądzą 
naw et, że weszli na pole niczyje). Nie m ożna zaprzeczyć, że 
nauki historyczne, historia literatury, historia sztuki, psy
chologia, pedagogika, socjologia i liczne inne dyscypliny 
znacznie przyczyniają się do powiększenia zasobu wiedzy 
o książce, ale też nie trzeba obszernie dowodzić, że zjawisko 
książki jako instrum entu  ludzkiej kultury  m oże być opisane



w całej swojej złożoności tylko przez specjalną, względnie 
autonom iczną dyscyplinę naukow ą (podobnie jak  dla feno
m enu m uzyki „stacją m acierzystą” jes t muzykologia, dla ję 
zyka lingwistyka, a dla religii religioznawstwo^). Problem  
wszakże w tym , by differen tia  specifica  bibliologii, jej za
kres i kom petencje były wyraźnie określone wobec innych 
nauk wchodzących okazjonalnie na teren studiów nad książką.

W  dyskusjach nad  bibliologią m am y już za sobą uśw iado
m ienie pojęcia „książka” ; wiemy, że obiektem  badań  jest 
swoista jedność jej m aterialnej formy i in telektualnej zaw ar
tości, że przedm iotem  obserwacji w bibliologii je s t nie tylko 
książka, ale i system  książki {kniżnoje d ieto, B u ch w esen )  
[tj. instytucje, ludzie książki, procesy bibliologiczne], że 
ukoronowaniem  problem atyki bibliologicznej są  badania 
w ielostronnych relacji zachodzących w system ie „książka — 
czytelnik”.

Różne paradygm aty  badaw cze bibliologii eksponują p e r
spektyw ę psychologiczną, pedagogiczną, socjologiczną, lite
racką, historyczną, ale też językową, polityczną, praw ną, 
etniczną, religijną, ekonom iczną (rynkow ą), techniczną, a r
tystyczną, wreszcie dokum entacyjną, inform acyjną i kom u
nikacyjną. Uwzględnia się punk ty  widzenia różnych katego
rii pracowników książki: wydawców, drukarzy, ilustratorów, 
bibliografów, księgarzy, bibliotekarzy, czytelników etc.

Ewolucję stanowisk w kwestii paradygm atu  badań  bi- 
bliologicznych m ożna w koniecznym  tu  skrócie przedstawić 
następująco:

1) najpierw  w cen trum  zainteresow ań znajdowała się 
książka jako zabytek kultury  m aterialnej i artystycznej, i ja 
ko produkt sztuki typograficznej,

2) z kolei uwzględnienie zaw artych w książce treści po
szerzyło studia nad nią w k ierunku problem atyki przekazu, 
odbioru i funkcji,

3) i wreszcie -  dzisiaj — studium  książki w pisane zostało 
w szeroki kontekst zagadnień historycznych, informacyj
nych i kom unikacyjnych, kulturowych.



O rientacją badaw czą dom inującą dzisiaj w światowej bi- 
bliologii stało się ujęcie funkcjonalne i kom unikacyjne, bo 
książka jest w bibliologii traktow ana — według lapidarnego 
sformułowania K arola Głombiowskiego -  jako „instrum en- 
tum  com m unicationis socialis”^. Z w yrastającą z polskiej 
tradycji nauki o książce^ koncepcją funkcjonalną korespon
du ją  wypowiedzi teoretyków  bibliologii w innych krajach. 
O dm ienna niekiedy term inologia i frazeologia wyraża po
glądy podobne, często praw ie identyczne. Podejście funk
cjonalne rep rezen tu ją  na  przykład liczni autorzy rosyjscy 
(kategoria „społecznej funkcji książki”), niem ieccy (form u
ła „Vom Autor zum  L eser” i „Sozialgeschichte des Bu- 
ches”), francuscy („le livre -  fait social”).

Rozwój nauk  o informacji i kom unikacji wzmocnił w bi
bliologii tendencję do poszukiwań w badanych zjawiskach 
przede wszystkim  procesów informacyjnych i kom unikacyj
nych, zaowocował także odpowiednimi modelami teoretycz
nymi dyscypliny. K ierunek ten  również można zaobserwować 
w  piśm iennictw ie bibliologicznym wielu państw. N ajbar
dziej znana, i najbardziej radykalna, bo znacznie też posze
rzająca pole badań  na wszelkie postaci zapisu graficznego 
(ecrit)  je s t francuska koncepcja bibliologii jako  nauki 
o „com m unication ec rite”^. Podobnie niem iecki au tor York- 
G othart M ix jes t zdania, że ostatecznym  celem  badań  bi- 
bliologicznych je s t poznaw anie procesów zachodzących 
w  społecznych system ach kom unikacyjnych^.

***

Uniwersalizm  i m ultifunkcjonalność książki pozwala iść 
jeszcze dalej w poszukiwaniach nowoczesnego m odelu ba
dawczego bibliologii i doskonalenia go. Perspekt3^va kom u
nikacyjna okazuje się bowiem  niew ystarczająca.

Przynajmniej od początków ubiegłego stulecia w literaturze 
bibliologicznej zaczęło pojawiać się, z czasem  coraz częściej, 
słowo „ku ltu ra”, na różne sposoby łączone z książką, biblio
teką, drukarstw em , ruchem  wydawniczym  itd. W  ujęciu hi
storycznym  szło zazwyczaj o „rolę książki (wydawnictwa, 
drukarni, biblioteki itd.) w kulturze” , w kulturze danego 
środowiska i okresu. Zbitka pojęciowa „książka i ku ltu ra”



{kniga i ku ltura , book a n d  culture. B uch u n d  K u ltur  itp.) 
stała się stopniowo jednym  z najważniejszych pojęć w bad a
niach bibhologicznych. Inna rzecz, że teksty  mieszczące się 
pod takim  sform ułowaniem  tytułow ym  są  tak  różne w kon
cepcji i realizacji, że trudno tu  mówić o jednolitym  kierunku 
badawczym . N iekiedy odnosi się naw et wrażenie, że m am y 
do czynienia z czymś w rodzaju sztandaru  czy rytualnego 
zaklęcia. Pojęcie „książka i ku ltu ra” funkcjonuje też w b a 
daniach nad książką współczesną, często w połączeniu ze 
„społeczeństw em ” („książka w kulturze i społeczeństw ie”).

Bogactwo zjawisk składających się na obecność książki 
w kulturze i stopniowe ich poznawanie doprowadziło z kolei 
do takiej autonom izacji tej problem atyki, że zaczęto posłu
giwać się pojęciem  „kultura książki” {kultura kn ig i lub 
kn iżna ja  ku ltu ra , book culture, B uchku ltu r, naw et culture  
livresque  itd.). W  piśm iennictw ie hum anistycznym  pojawia 
się ono w różnych formach, znaczeniach i kontekstach; wy
rażane jest poetycko przez Rosjan jako „kosmos książki” 
(Ьселенная книги), przez Francuzów  często utożsam iane 
z „cywilizacją książki” {civilisation du  livre), bo książki 
„poruszyły św iat” (K arl Schottenloher) i są  „czynnikami 
zm ian” (E lisabeth  E isenstein).

Zwróćmy zatem  uwagę na użyteczność tego pojemnego, 
wielowarstwowego i w ieloaspektow ego pojęcia „kultura 
książki” jako centralnej dla współczesnej bibliologii kategorii 
badawczej. Pod tym  hasłem  zm ieszczą się bowiem  z powo
dzeniem  i skoncentru ją  zarówno wszystkie m aterialne, jak  
i duchowe aspek ty  książki. Książka jako przedm iot fizyczny 
(i zbiory książek: cały nakład, repertuar, uniw ersum  ksią
żek) jes t w ytw orem  kultury  m aterialnej i ku ltu ry  technicz
nej, i tylko przy uwzględnieniu historii ku ltu ry  m aterialnej 
i rozwoju techniki daje się opis3rwać. W  pierwszym  rzędzie 
m ateriały  piśm ienne i narzędzia pisarskie, techniki zdobni
cze, introligatorskie i drukarskie  de term inu ją  kulturę  książ
ki każdej epoki i środowiska. N a tej właśnie podstawie 
książka funkcjonuje jako narzędzie u trw alania tekstów  
i społecznej kom unikacji, tworząc swoje m ilieu  dzięki funk
cjonalnej syntezie tego, co w niej m aterialne (fizyczne) i tego, 
co treściowe. Jak  pisał K. Głombiowski: „Dopiero w powią



zaniu z caiością kultury  m aterialnej i duchowej ujawni się 
w pełni rola książki jako narzędzia ułatwiającego przy po
mocy środków jej właściwycłi utrzym anie, integrację i histo
ryczną ciągłość społeczeństwa

„K ultura książki” jako  program  dla bibliologii pojawiła 
się ostatnio na nowo w ważnej wypowiedzi Paula Raabego 
na konferencji Gutenbergowskiej w Moguncji (2000): „Sło
wo kultura książki [po niem iecku jeden  wyraz: B uchkultur]  
stało się słowem m odnym , które przyjęło się przed dwudzie
stom a laty  jako anty teza pojęcia nowych mediów. W  do
stępnych słownikach, tym  bardziej u Grimmów^^, jeszcze 
nie w ystępuje, jednak  pojęcie kultura książki oznacza -  naj
krócej mówiąc -  historycznie ukształtowany, obejmujący 
w ielką część życia kulturalnego, aktyw nie funkcjonujący ca
łokształt obecności św iata książek. Pojęcie kultura książki 
jest więc znacznie pojemniejsze, aniżeli znane określenia sy
stem  książki [B uchw esen] czy  naw et rynek książki [Buch- 
m a rk t] . Zaw iera wszystko, co wiąże się z książkami, przede 
wszystkim  pisanie książek, zapisywanie tego co pom yślane, 
poznane, zbadane, nauczone, rozwijanie i realizowanie idei 
książkowych, krótko więc: wszystko, co dotyczy au tora  i au 
torstw a. N a początku stoi więc idea książki. Za centrum  
kultury  książki trzeba uważać produkcję, rozpowszechnia
nie i sprzedaż książek [ ...]” ! 1. R aabe podkreśla dalej, że 
„współczesna kultura książki jest wynikiem długiego procesu 
historycznego” 12, a walory kulturow ej orientacji badawczej 
w bibliologii są  nie do przecenienia, zarówno dla wzbogacenia 
samej wiedzy o książce, jak  też dla innych nauk. M ądry  esej 
P  Raabego je s t apologią książki i zarazem  optym istyczną 
wypowiedzią uczonego o perspektyw ach kultury  książki.

Dla bibliologów z naszej części E uropy „kultura książki” 
nie je s t pojęciem  nowym, także jako przedm iot studiów 
księgoznawczych. (Choć natu ra ln ie  stanowisko Raabego 
trzeba przyjąć z uw agą i uznaniem , a jego sam ego widzieć 
jako doświadczonego sojusznika, k tóry w dobie technicznej 
rewolucji i politycznych wyzwań stojących przed E uropą 
pełnym  głosem upom niał się o „kulturę książki” jako głów
n ą  kategorię badaw czą we współczesnej bibliologii.) Nie 
m ożna tu  zwłaszcza pom inąć autorów  słowackich od lat



z pow odzeniem  posługujących  ̂się pojęciem  „kniźna 
ku ltu ra” (A nton B anik , Jozef Spetko, G abriela Zibri- 
tova^3); nie może zabraknąć węgierskiego uczonego M ate  
Kovacsa, k tóry zakreślił pole badaw cze bibliologii jako 
„kultura pisania i czytania, książki i b iblioteki” [iras- 
es olvasas-, konyv- es konyvtarkultura]!'^.

Obok ogólnego pojęcia „kultura książki” w ystępują 
w m iędzynarodowym  piśm iennictw ie coraz liczniejsze poję
cia cząstkowe, pochodne i pokrew ne, nieraz zresztą w ykra
czające poza pole obserwacji bibliologa. Z powodzeniem  
używa się więc w praktyce badawczej określeń „kultura pi
sm a” i „kultura piśm iennicza” (Schriftku ltur), „kultura 
d ru k u ” {print culture) i „kultura typograficzna” (typogra- 
p h isch e  K ultur), „kultura edy torska” {kultura izdanij), 
„kultura bibliograficzna” , „kultura biblioteczna” i oczywi
ście — od daw na — „kultura czytelnicza” . Potw ierdza to w a
lory om awianej tu  ap ara tu ry  pojęciowej.

Zbierzm y zatem  najistotniejsze argum enty  na  rzecz 
„kultury  książki” jako  przedm iotu badań  w bibliologii i — 
następnie -  koniecznego składnika program u studiów biblio- 
tekoznawczych.

„K ultura książki” , stając się generalną dyrek tyw ą b a 
dawczą w bibliologii, daje szansę pełnego i po^ębionego 
opisu fenom enu książki jako  w ytworu i narzędzia kultury, 
objęcia całego światowego dziedzictwa książkowego w jego 
różnorodnych przejawach i funkcjach. Um ieszczona pośród 
innych zjawisk kultury dowiedzie swojego znaczenia w rozwo
ju cywilizacji, dzisiaj w całej rozległości jeszcze nie dostrzegane
go. Poszukiwaniu religijnych, politycznych, ekonomicznych 
i innych jeszcze uw arunkow ań kultury  książki będzie tow a
rzyszyć odkrywanie znaczenia książki w wielu sferach życia 
indywidualnego i społecznego; dla rozwoju i kodj^kacji języ
ków, dla ujednolicenia praw a i liturgii, dla rozpowszechnia
nia idei filozoficznych, politycznych, religijnych, dla upo
wszechniania nauki i oświaty. Ujawni się specyfika różnych 
form kultury  książki, ich tradycja, ciągłość bądź epizodycz
ność, ich atrakcyjność dla innych kultur, ekspansja lub zanik.



„K ultura książki” może być pojęciem centralnym  dla 
różnych perspektyw  badawczych:

— teoretycznej (teoria książki jako przedm iotu, narzędzia 
i funkcji w kulturze),

— historycznej (historia kultury  książki różnych epok),
— przestrzennej (kultura książki m iast, regionów, krajów, 

narodów  itd.),
-jednostkow ej (kultura książki człowieka, od dzieciń

stwa do „trzeciego w ieku”),
— zbiorowej i społecznej,
— prognostycznej.
M am y tu  książkę jako dobro m aterialne o wym iernej 

wartości i cenie, jak  też dobro duchowe o w alorach przekra
czających granice, jak ie  stawia czas i odległość.

W  związku z tym  w arte uświadomienia -  w celach poznaw
czych, a także dydaktycznych i praktycznych — jest istnienie 
różnych kręgów kultury książki. Porządkując zjawiska kultury 
książki można wyróżnić co najmniej następujące jej kręgi:

1. Powszechna (światowa, globalna) kultura książki obej
m ująca całe dziedzictwo cj^vilizacyjne w tym  zakresie. Przy 
całym zróżnicowaniu książki i kultury książki w jej rozmaitych 
przejawach tylko tu  można dostrzec zjawiska ogólniejsze, hi
storyczną ewolucję, współczesne i przyszłe tendencje. Dotyczy 
to i formy książki, i zasięgu oddziaływania, i funkcji, i kształto
wania się typów książki. Jedynie w takim  ujęciu można zau
ważyć wielkie procesy zachodzące w światowej kulturze książ
ki, jak  jej europeizacja czy amerykanizacja, globalne zjawiska
0 podłożu etnicznym, religijnym albo politycznym.

2. Regionalna (w języku geopolityki, w znaczeniu stoso
w anym  na przykład w U N ESC O , gdzie regionam i nazywa 
się wielkie obszary św iata w yodrębnione według kryterium  
przestrzenno-kulturow ego) kultura  książki, np. europejska, 
śródziem nom orska, angloam erykańska, wschodnioazjatyc- 
ka, latynoam erykańska. Czarnej Afryki.

3. Ponadnarodow a (niekiedy państw ow a) kultura książ
ki, dla której spoiwem  jes t język i/lub wspólne terytorium
1 państwowość, wspólna tradycja, zwłaszcza religijna, np. 
słowiańska, frankofońska, radziecka, katolicka, pro testanc
ka, prawosławna.

4. Narodowa (etniczna) kultura książki.



5. Regionalna kultura  książki (w znaczeniu historycznie 
ukształtowanego obszaru, na ogól „wewnątrzpaństwowego”, 
ale czasem podzielonego granicam i państwowym i, jak  np. 
region alpejski, Alzacja, B retania, Śląsk pruski i austriacki, 
dzisiaj polski i czeski).

6. Lokalna ku ltu ra  książki obejm ująca m niejsze jednost
ki terytorialne i zbiorowości społeczne m ające własne cechy 
dystynktyw ne (np. kultu ra  książki m iasta  lub m ałej grupy 
rehgijnej).

***

Nie odkryw am  tu  oczywiście horyzontów nowych i zu
pełnie nieznanych. R espektując dotychczasowy dorobek 
światowej bibliologii i proponując częstsze sięganie do prac 
naszych poprzedników, opowiadam  się jedynie  za konse
kw entnym , zintegrow anym  podejściem  do książki jako 
em anacji i narzędzia ludzkiej kultury.

Proponuję zatem  uznanie „kultury  książki” za centralne 
pojęcie współczesnej bibliologii, pojęcie „organizujące” ba
dania, atrakcyjne poznawczo, także dla innych nauk, uży
teczne w dydaktyce, upowszechnianiu wiedzy o książce 
i w jej praktycznych zastosowaniach. Bliskie je s t mi bowiem 
stanowisko S tephana Fussela, k tóry  w mistrzowski sposób 
dowiódł -  na przykładzie jednego druku A rs m o ń e n d i  
z końca XV w. -  że „bibliologia je s t nauką  o ku ltu rze”

Jestem  zdania, że kultura książki powinna stanowić 
niezbędne wyposażenie intelektualne studenta informacji 
naukowej i bibliotekoznawstwa, z podobnych powodów jak 
kultura literacka jes t składnikiem  wykształcenia filologa, 
a muzyczna muzykologa. Nie idzie oczywiście o rewolucję 
w program ach studiów, lecz o nadanie im wyrazistego, ukie
runkowanego i uporządkowanego charakteru^^. M ógłby to 
być kolejny krok w stronę zapewnienia bibliologii odpowied
niego miejsca w program ie studiów bibliotekoznawczych^^.

I nie chcę przez to powiedzieć, że m a to być jedyna pod
stawa tych studiów. Uw ażam  natom iast, że kształcenie dla 
przyszłości -  z wizją globalnego społeczeństwa informacyj
nego -  na takim  oparciu na solidnym fundam encie kultury  
książki może tylko zyskać.
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dyr. M ichał Jagiełło
B ib lio teka  N aro d o w a , W arszaw a

BIBLIOTEKA NARODOWA, 
CZYLI DOM OTWARTEJ POLSKOŚCI

Biblioteki to m iejsca skondensow anej pam ięci pokoleń. 
M iejsca poszanowania tradycji, ale bez zasklepiania się 
w tradycjonalizm ie. M iejsca prawdziwej rozmowy: z po
przednikam i, ze współczesnymi i z sam ym  sobą. To właśnie 
biblioteka jes t znakom itym  m iejscem  do zadaw ania tru d 
nych pytań, na k tóre często nie m a jednoznacznych i oczy
wistych odpowiedzi.

Biblioteki to szczególne cen tra  kultury, gdzie w fascynu
jący sposób przeszłość stapia się z teraźniejszością wychyloną 
ku najbliższej, a także i dalszej przyszłości: to m iejsca refle
ksji nad fenom enem  życia, oazy wyciszenia się, co wydaje 
się szczególnie pożądane w migotliwym, pokaw ałkow anym  
świecie podaw anym  przez telewizję i inne elektroniczne 
środki przekazu. Cywilizacja „obrazkow o-internetow a” nie 
likwiduje przecież potrzeby istnienia bibliotek, jako miejsca 
fizycznego s p o t k a n ia .  Uw ażam , że szeroki dostęp do zbio
rów bibliotecznych w bibliotekach, jeśli wolno tak  powie
dzieć, „żywego p lan u ” oraz drogą online je s t nieodzowny 
każdem u dem okratycznem u, pluralistycznem u i obyw atel
skiem u społeczeństwu.

Oczywiście m e wolno absolutyzować sam ego faktu ak 
tywnego kontaktu  z książką i prasą: nie jestem  aż tak  naiw 
ny, aby sądzić, ze naw et najsolidniejsze czytelnicze osadze
nie w dorobku ludzkości uchroni czytelnika od popełniania 
błędów w życiu pryw atnym  czy publicznym ; byłoby to zbyt



piękne i nazbyt łatwe. Chcę jednak  wierzyć, że świadome 
czytanie tych książek i czasopism, które swym poziomem 
w ykraczają poza codzienną krzątaninę i tryw ialne operow a
nie sensacją — może dopomóc każdem u z nas, czytelników, 
w znalezieniu własnej drogi przez intelektualne i w ogóle 
duchowe życie, drogi prowadzącej płaskowyżem ograniczo
nym  z jednej strony grzęzawiskami nihilizmu i przekonań, 
że „wszystko wolno”, z drugiej zaś przepaściam i fundam en
talizm u, szowinizmu i nacjonalizm u. W  ostatecznym  rozra
chunku każdy z nas odpowiada za swoją ścieżkę, każdy in
dyw idualnie powinien zadawać sobie pytania: co czytać, jak  
czytać, jak ie  w ysnuw ać wnioski z tej niepow tarzalnej 
rozmowy z przeszłością i teraźniejszością, jakie wartości 
przenosić w przyszłość?

Zauważmy, że ten  proces osobistego, indywidualnego 
przeżywania lek tury  odbywa się niem al zawsze w kontekście 
społecznym; w rodzinie, szkole, świątyni, miejscu pracy 
oraz w bibliotece, jako przestrzeni o t w a r t e j  -  od dzieciń
stw a aż po siwiznę. A zatem  pracownicy bibliotek, a może 
lepiej: wszyscy, którzy bezpośrednio lub pośrednio uczestni
czą w społecznym  obiegu książki spełniają w ażną społecznie 
funkcję, a je s t n ią  — jak  sądzę — dyskretne nauczanie 
ro z m o w y  czytelnika z dorobkiem  pokoleń zam kniętym  
w słowie drukow anym , a dotyczącym  kultury  symbolicznej.

S tały  kontakt z ku ltu rą  wysoką, operującą m etaforą 
i sym bolem  m oże być pom ocny w procesie „osw ajania” w e
wnętrznego i zewnętrznego św iata człowieka. M ądrze prze
żyw ana kultu ra  wysoka -  a należy do niej także naukowa 
refleksja nad  książką, czytelnictwem  i bibliotekam i -  do
stępna m iędzy innym i za pośrednictw em  lektury  słowa 
drukow anego tradycyjnym i i nowoczesnymi technikam i, 
m oże ustrzec nas od biało-czarnego postrzegania złożonych 
duchowych, społecznych, religijnych i politycznych rzeczy
wistości, od narodowej m egalom anii, od wrogości wobec 
tych, którzy są  „inni” , bo przynależą do innego -  niż ja , n a 
rodu, są wyznawcam i innej -  niż ja , religii, zanurzeni są 
w innej — niż moja, kulturze.

Biblioteka Narodowa jes t jed n ą  z najważniejszych pol
skich narodowych instytucji kultury, przy czym określenie



„naród” m a tu szerokie znaczenie -  podobnie jak  w obecnej 
Konstytucji, zaczynającej się od zawołania: M y, N aród  Pol
ski, w szyscy  obyw a te le  R zeczypospo lite j...

Zrozum iałe więc, że Biblioteka N arodowa w swej co
dziennej praktyce upraw ia polskość o t w a r t ą ,  co znaczy, że 
trosce o naszą spuściznę towarzyszy szczególna uwaga po
święcona dorobkowi piśm ienniczem u narodów, które współ
tworzyły kiedyś w ieloetniczną, wielokulturową, wielojęzycz
n ą  i wielowyznaniową Rzeczypospolitą Polską w jej najlep
szym okresie, oraz zainteresow anie kulturam i najbliższych 
i dalszych sąsiadów. A zatem  tu, w tym  miejscu, polskość 
styka się z kulturam i mniejszości narodow ych i kulturam i 
sąsiadów. Tu odnaleźć m ożna pogańskie podglebie naszej 
części Europy. Tu E uropa łacińska i rzym ska styka się 
z E uropą grecką i bizantyńską. Zachód ze W schodem , Pół
noc z Południem , swojskość z egzotyką.

Biblioteka N arodow a to faktycznie cztery instytucje in
tegralnie z sobą zrośnięte:
• C entra lna biblioteka państw a, co w naszym  przypadku 

oznacza ośrodek badawczy, cen trum  bibliografii narodo
wej, usytuowane w Instytucie Bibliograficznym oraz syste
matyczna obserw acja społecznego obiegu książki, sytuacji 
czytelnictwa i sieci bibliotek publicznych prowadzona 
przez Insty tu t Książki i Czytelnictw a, a także specjali
styczne prace konserw atorskie.

• Największa czytelnia akadem icka kraju.
• Dom  wydawniczy, publikujący nie tylko podstawowe 

opracowania z zakresu bibliografii narodowej i społeczne
go obiegu książki, ale także czasopisma Biblioteki N aro
dowej i tzw. czasopism a patronackie oraz inne wartościo
we teksty.

• C entrum  kultury  -  organizujące konferencje, spotkania 
z pisarzami, prezentacje domów wydawniczych i poszcze
gólnych książek, wystawy, koncerty m uzyczne i przeglądy 
filmów.
Biblioteka Narodowa to żywy i wciąż pom nażany skarbiec 

polskiej kultury  organicznie związanej z ku ltu rą  europejską 
i z całym hum anistycznym  i personalistycznym  dorobkiem  
świata.



Skarbiec ten  był uszczuplany w wyniku wojennych gra
bieży. Bezcenne księgi, rękopisy, dzieła sztuki opuszczały 
Polskę na zawsze, albo były planowo niszczone przez 
najeźdźców. Skarbiec ten  został odbudowany i dziś istnieje 
dzięki wysiłkom pokoleń, dzięki łańcuchowi ludzi m ających 
silne poczucie ciągłości kultury. Ta jedyna w swoim rodzaju 
narodow a instytucja kultury  utrzym yw ana jes t przez m ini
stra  kultury  działającego w imieniu rządu i centralnego 
budżetu  państw a. Dodajmy, że cennym  uzupełnieniem  m i
nisterialnych, państwowych dotacji jest hojność darczyńców -  
osób pryw atnych oraz instytucji i firm w spierających N aro
dow ą Książnicę m oralnie i m aterialnie.

B iblioteka N arodowa je s t więc także miejscem, w któ
rym  obowiązek państw a polskiego wobec kultury  splata się 
z indywidualnym i, osobistymi postaw am i zrozum ienia wagi 
i rangi narodowego dziedzictwa przechowywanego i chro
nionego w naszej Bibliotece. W  sposób niem al symboliczny 
ukazuje to nasza G aleria Darczyńców.

W  Polsce, gdzie tak  często dochodziło do przeryw ania 
naturalnego biegu procesów i zjawisk, na  szczególną ochro
nę zasługuje poszanowanie dorobku poprzedników oraz 
wierność wobec w ybranych z przeszłości i przystosowanych 
do współczesności wątków składających się na żywą tradycję 
danej instytucji. B iblioteka N arodowa to niezwykły żjrwy 
pom nik c ią g ło ś c i ;  idealne i m ateria lne  dobro -  tworzone 
w codziennym  twórczym napięciu między szacowną trw ało
ścią a pożądaną zm ianą.

W  każdej bibliotece, a szczególnie w Bibliotece N arodo
wej na porządku dnia staje pytanie generalne: Jak ie  jest 
m iejsce kultury  symbolicznej w procesach cywilizacyjnych 
współczesnego świata? I szczegółowiej: Jak ie  jes t miejsce 
dzieł ku ltu ry  operujących m etaforą, sym bolem , kodem 
odwołującym się do dorobku przeszłości -  w świecie kultury 
popularnej, zdominowanej przez nowe techniki informacji 
i przekazu? Lub jeszcze innym i słowy: Jak  upraw iać litera
tu rę  i sztukę poddaną myślowym konstrukcjom  i artystycz
nym  rygorom (w jakich w zrastały długie szeregi pokoleń 
twórców i odbiorców) w czasie system atycznego kwestiono
w ania programów, pod terro rem  migotliwych kolorowych



obrazów zm ieniających się z nieludzką częstotliwością na fil
m owanym  telewizyjnym  czy kom puterow ym  ekranie.

My, Polacy, stajem y obecnie wobec konieczności częściowo 
nowego definiowania takich pojęć, jak: patriotyzm , polskość, 
suwerenność państwa, narodowa tożsamość. Biblioteka N aro
dowa jest zatem  jednym  z miejsc, w którym  toczy się ożywio
na ro z m o w a  o tym , co niezm ienne, co trw ałe w przenoszo
nej przez wieki idei polskości, o niezbywalnych składowych 
e lem entach polskiej państwowości, i o tym  co może, a n a 
w et powinno, ulegać przem ianom . Prow adzim y tę trudną, 
ale i pasjonującą rozmowę na różnych polach: opracowując 
naukowe zbiory, publikując książki i czasopism a, u trzym u
jąc  robocze kontak ty  z partneram i zagranicznymi, organizu
jąc Salony Pisarzy, Salony W ydawców oraz różnego rodzaju 
spotkania, konferencje, wystawy, koncerty  m uzyczne i p ro
jekcje filmowe. Je s t to poważna rozmowa o polskości, o ko
nieczności o tw ierania się na wpływy docierające do Polski 
z zewnątrz, i o granicach tego otwarcia. O relacjach między 
Polakam i a naszym i współobyw atelam i z mniejszości naro
dowych, oraz o relacjach Polski z sąsiadam i.

Potrzeba fizycznego i psychicznego bezpieczeństw a jes t 
na tu ra lną  skłonnością człowieka. Poczucie swojskości jes t 
organicznie związane z rodową, p lem ienną, narodow ą, kul
turow ą czy religijną tożsam ością każdej osoby. W  ostatecz
nym  rozrachunku to w łaśnie poszczególne osoby dokonują 
wyboru swej identyfikacji, i nie przeczy tem u  stw ierdzeniu 
fakt, że większość z nas przejm uje po przodkach narodo
wość, ku ltu rę , w yznanie jako  w artości tak  oczywiste, 
„z m lekiem  m atki w yssane”, że nie podlegające dyskusji.

Personalizm  — niezależnie w chrześcijańskiej czy laickiej 
formie -  to próba harm onijnego łączenia indywidualnej wol
ności ze wspólnotowością, zanurzenia w swej kulturze 
z otw artością na inne kultury, wybór swojego narodu z p a rt
nerskim  stosunkiem  do i n n y c h . Tym in n ym  może być ktoś 
innej w iary niż ja , innego obyczaju, języka i kultury, innej 
narodowości, obyw atel innego państw a; także współobywa
tel, ale przedstawiciel mniejszości narodowych, a naw et 
sąsiad.



Słowo to w języku polskim oznacza kogoś kto „siedzi”, 
kto jest obok m nie, kogoś bliskiego, z kim  m am  wiele wspól
nego. Zycie codzienne jednostek i dzieje państw  nie zawsze 
jednak  chcą iść za tym  źródloslowem. W iem y aż nadto do
brze, że nie zawsze sąsiad bywa postrzegany jako rzetelny 
wspólnik w żeglowaniu przez wzburzone morza historii. B y
wa, że sąsiad staje się kimś obcym , a obcość  łatwo staje się 
w ylęgarnią strachów, stereotypów, wrogości.

Partnersk i stosunek do i n n e g o  to jeden  z ważniejszych 
wyróżników społeczeństw a dem okratycznego, pluralistycz
nego i obywatelskiego. M iarą  dojrzałości jednostek i społe
czeństw jes t tak ie  upraw ianie własnej tożsamości, które nie 
wyklucza wysiłku zrozum ienia tego, k tóry  jes t zanurzony 
w innej kulturze, należy do innego narodu, jest obyw atelem  
innego państw a. Rzec można, że w m oim obrazie innego  
przeglądam  się ja  sam . W  Bibliotece Narodowej przygląda
m y się zatem  naszym  najbliższym sąsiadom , bo jest to po
trzebne przede wszystkim  nam , Polakom.

„N asi sąsiedzi -  nowe spojrzenie” -  pod tym  zawołaniem  
opow iadam y o naszym , polskim, postrzeganiu sąsiadów. 
Spojrzenie je s t „now e”, bo m ożem y już mówić swobodnie, 
bez ciśnienia geopolityki oraz bez u trudnień  wynikających 
z państwowej cenzury. Organizujemy solidne wystawy ksią
żek, tekstów  opublikow anych w periodykach, m ap oraz ilu
stracji obrazujących polskie widzenie sąsiada czy sąsiadów 
na przestrzeni wieków, ze szczególnym jednak  naciskiem  na 
piśm ienniczy dorobek po zm ianie ustroju. Nie zam azując 
spraw  trudnych, czy naw et bolesnych, szukam y jednak 
głównie tego, co nas łączy, co może być w pew nym  sensie 
wspólne.

Dotychczas pokazaliśm y pięć wystaw:
• „W litewskim  zw ierciadle” , autorstw a Jan a  Malickiego 

i D anuty  Bilikiewicz-Blanc, pod p ro tek to ratem  w icem ar
szałka Sejm u, Ja n a  Króla;

• „U kraina — Polska: w stronę dialogu”, H anny Łaskarzew 
skiej, pod patrona tem  Jerzego Giedroycia;

• „B iałoruś — D obroruś”, w opracow aniu A nny Żurowskiej 
i M agdaleny Koryckiej, pod pa trona tem  Tadeusza Kon
wickiego;



• „Bałtyckie sąsiedztwo”, autorstw a Bogusławy Sochań
skiej i D anuty  Bilikiewicz-Blanc, pod patronatem  M ar
szałka Sejmu, M acieja Płażyńskiego. Prezentacja ta, zor
ganizowana wspólnie z D uńskim  Insty tu tem  K ultury 
w Polsce, ukazywała nasze odniesienia do Danii, Finlandii, 
Islandii, Norwegii oraz Szwecji.

• „Słowacja znana czy nie znana?” -  przygotowana przez 
M irosławę Zygmunt, a zorganizowana wspólnie z Insty tu
tem  Słowackim w Polsce. P ro tek to ra t objęli m inistrowie 
kultury: Andrzej Celiński i M ilan Knaźko.
Jesienią 2003 r. pokazaliśmy „M iędzy odrzuceniem a fa

scynacją. Polska -  Rosja. Z dziejów kontaktów kulturalnych”, 
autorstw a Ewy Barteczko i A nny Szczęsnowicz-Mangaziejew, 
pod p ro tek to ratem  m inistra spraw  zagranicznych, W łodzi
mierza Cimoszewicza.

T rw ają też prace nad w ystaw ą o naszym  postrzeganiu 
Czechów i Niemców. M yślim y o w ystaw ach obrazujących 
polskie piśm iennictwo o Estonii i Łotwie. W  planach m am y 
prezentacje o w ybranych aspek tach  polskiego postrzegania 
Żydów oraz o w spółczesnym  piśm ienniczym  dorobku m niej
szości narodow ych, naszych współobywateli.

W ażnym  w ydarzeniem  była prezentacja pt. „Afisz ży
dowski w II Rzeczypospolitej”, przygotowana przez B arb a
rę Łętochę. Dużym  powodzeniem  cieszyła się wystaw a 
„Lubię Chili, a wzdycham  do Polski...”, K atarzyny Racz
kowskiej. Zorganizowana w 200-lecie urodzin Ignacego D o
m eyki, Polaka wywodzącego się z Litwy, bliskiego także 
Białorusinom , i tak  przecież zasłużonego dla Chile.

W  naszych salach pokazywaliśm y artyzm  pism a hebraj
skiego, przybliżaliśmy dzieło i postać wielkiego pisarza 
argentyńskiego J.L . Borgesa i oglądaliśm y fotografie doku
m entujące prace archeologiczne w Chile. Podziwialiśmy 
zabytkowe japońskie pałace i św iątynie ukazane na a rty 
stycznych fotografiach, gościliśmy niemieckie książki o tem a
tyce religijnej i prezentację nowoczesnych m etod nauczania 
języka niemieckiego. Oglądaliśmy najpiękniejsze pod wzglę
dem  edytorskim  litewskie publikacje i duńskie m alarstw o. 
W słuchiwaliśmy się w chilijską i duńską muzykę, w białoru



skie, litewskie, szwedzkie, ukraińskie, łemkowskie, słowac
kie i żydowskie pieśni.

Dzięki żywym kontaktom  m iędzynarodowym  stajem y 
się bogatsi nie tylko o wiedzę o danej kulturze, ale i o prze
życia artystyczne. Dzięki hojności A m basady Francji, Am 
basady  Republiki Federalnej N iem iec i A m basady Japonii 
jesteśm y bogatsi także w w ym iernym , m aterialnym  sensie. 
N asze zbiory wzbogaciły się o w ybrane pozycje z piśm ien
nictw a francuskiego i niemieckiego. Nasza największa sala 
konferencyjna została wyposażona w urządzenia m ultim e
dialne stanowiące dar Rządu Japonii.

W  tym  miejscu w ym ieńm y im ponującą wystaw ę „Japo- 
nia-Polska: coraz bliżej siebie”, autorstw a Tomasza Szubia- 
kiewicza, prezen tu jącą polskie zainteresow ania ku ltu rą  ja 
pońską.

Powiedzm y koniecznie, że dzięki inicjatywie Fundacji 
im. R oberta  Boscha i przy w ydatnej finansowej pomocy 
Fundacji W spółpracy Polsko-Niem ieckiej, doszło do realiza
cji ważnego program u opracow ania i m ikrofilmowania za
bytków  piśm iennictw a z polsko-niem ieckiego pogranicza 
kulturow ego, z uwzględnieniem  prasy żydowskiej.

W  program ie, koordynow anym  przez Bibliotekę N aro
dową, reprezen tow aną przez Joannę Pasztaleniec-Jarzyń- 
ską, uczestniczyły; Biblioteka U niw ersytetu  we W rocławiu, 
Książnica Pom orska w Szczecinie, Biblioteka G dańska 
PAN, B iblioteka U niw ersytetu  w Poznaniu oraz Żydowski 
In sty tu t Historyczny. Dziesięcioletnie doświadczenia dowo
dzą, ja k  słuszne okazało się przyjęcie zasady, że badam y 
i dokum entujem y wspólne europejskie dziedzictwo, u trw a
lone w książkach, czasopism ach i innych drukach -  w jego 
różnych językowych i narodow ych przejawach. Kategoria: 
w s p ó ln e  dziedzictwo, w niczym nie narusza ani narodowych 
ani państw ow ych upraw nień, pom aga natom iast spoglądać 
na piśm ienniczy dorobek danego regionu czy obszaru nie 
tylko z partykularnych punktów  widzenia, ale także z szer
szej, w łaśnie europejskiej perspektywy.

Biblioteka Narodowa jest ocz3rwiście żywo zainteresowana 
polskim dziedzictwem kulturalnym  w świecie, a szczególnie 
wartościowym i zbiorami znajdującym i się już to w polskich,



polonijnych instytucjach na obczyźnie, już to w innych zagra
nicznych bibliotekach. W  ostatnich latach, głównie dzięki 
finansowej pomocy M inisterstw a Kultury i naszych darczyń
ców, opracowywano, konserwowano i mikrofilmowano rękopi
śmienne zasoby Biblioteki Polskiej w Londynie oraz M uzeum  
i Biblioteki Księży M arianów  w Fawley Court w Anglii. P ra
ce te  będą kontynuowane w m iarę naszych finansowych 
i organizacyjnych możliwości. Docierają do nas także prośby 
o pomoc w opracowaniu zbiorów przechowywanych w Insty
tucie im. J.Piłsudskiego i Polskim Instytucie Naukowym 
w Waszyngtonie. Istnieje też pilna potrzeba włączenia się na
szych specjalistów w opracowywanie, konserwację i mikrofil
mowanie cennych zbiorów przechowywanych przez Siostry 
Franciszkanki Służebnice Krzyża w Laskach pod Warszawą.

Nawiązaliśm y ostatnio ciekawie zapow iadający się kon
tak t z B iblioteką N arodow ą w Kiszyniowie (M ołdawia), 
gdzie znajduje się sporo poloników.

Dzięki życzliwości wielu osób dotarły  do nas wartościowe 
zbiory Insty tu tu  Polskiego w B ejrucie (L iban), zgromadzo
ne przez Polaków w okresie II wojny światowej i tuż po jej 
zakończeniu. Powiedzmy w tym  kontekście o ważnej w ysta
wie O skara S. C zarnika i Anny Karczewskiej zatytułowanej 
„Od Buzułuku do Bolonii. Działalność wydawnicza na szla
ku Armii Polskiej 2 K orpusu Polskich Sił Zbrojnych 1941- 
1946”, której przygotowanie połączone było z badaniam i 
nad działalnością ku ltu ra lną  polskiego wychodźstwa także 
na Bliskim Wschodzie.

S taram y się, aby ważne prace rejestracyjne i badawcze 
kończyły się nie tylko włączaniem danych kolekcji do katalo
gów Biblioteki Narodowej, ale i publikacjami omawiającymi 
zbiory lub w ybrane zagadnienie. W ym ieńm y dla przykładu, 
ale z należnym  uznaniem  P rzew odn ik  p o  zespołach  ręko 
p isów  Tow arzystw a H istoryczno-L iterack iego  i B ib lio teki 
Polskiej w  P aryżu, w opracow aniu M arii W rede, M arka P 
Prokopa i Janusza Pezdy (Paryż-W arszawa 2000), oraz im 
ponującą D yskoped ię  po lon ików  do roku 1918  K atarzyny 
Janczewskiej-Sołom ko (W arszawa 2002).

W  planach wydawniczych m am y katalog zbiorów biblio
teki i dawnego kolegium jezuitów w Braniewie, zagarniętych



wieki tem u przez Szwedów i przechowywanych w Uppsali 
(Szwecja). Katalog, rozpoczęty przez Józefa Trypućkę, uzu
pełniony został przez M ichała Spandowskiego i Sławomira 
Szyllera. Do druku jes t już przygotowana praca zbiorowa 
pod kierownictwem H anny  Łaskarzewskiej pt. Bibliotheca  
Polona, czyli katalog jednego z działów biblioteki króla S ta
nisława Augusta Poniatowskiego, znajdującej się w Kijowie.

Andrzej Kaszlej koordynuje prace nad inv/entarzem  ksiąg 
cyrylickich XIV-XIX w., przechowywanych w Bibliotece 
Narodowej. W krótce powinien się ukazać K atalog druków  cy
rylickich X V -X V II w. w  zbiorach B N  przygotowywany przez 
Zofię Jaroszewicz-Pieresławcew i Zofię Zurawińską. To samo 
dotyczy opracowania pt. Żydowskie druki ulotne (1918-1939) 
w  zbiorach B N ,  przygotowanego przez B arbarę Łętochę 
i Alinę C ałą  przy współpracy Zofii Głowickiej.

Powiedzmy choć słowo o programie wysyłki nowości wy
dawniczych za granicę, realizowanym  przez Bibliotekę N a
rodow ą od kilkunastu lat, ostatnio w ścisłej współpracy 
z Fundacją „Sem per Polonia”. Zajmuje się tym  fachowo 
i z oddaniem  Oskar S. Czarnik. W  ram ach tego programu 
przekazaliśmy blisko 20 tysięcy polskich książek do odbior
ców na Białorusi, w  Republice Czeskiej, Ukrainie, Litwie, 
Łotwie, Mołdawii i Kazachstanie. Naszymi partneram i są już 
to biblioteki prowadzone przez polskie środowiska w tych 
państwach, już to instytucje i biblioteki nie będące w polskich 
rękach, ale posiadające księgozbiory polskie i zainteresowane 
naszymi nowościami wydawniczymi. W  tym  również, w po
zytyw nym  reagowaniu na propozycje docierające do nas od 
sąsiadów otwartych na wym ianę kulturalną z Polską, widzi
m y nasze rozumienie i praktykowanie o tw a r te j  polskości.

Dodajmy, że Biblioteka Narodowa wspólnie z Wyższą 
Szkołą H um anistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku oraz 
Fundacją „Sem per Polonia” przygotowuje konferencję na te 
m at „Polacy i Polonia w Europie Srodkowo-Wchodniej”. Być 
może będzie to rozpoczęcie cyklu konferencji poświęconych 
polskim i polonijnym organizacjom na świecie, instytucjom 
kultury  działającym poza krajem  oraz działalności wydawni
czej naszych rodaków w poszczególnych rejonach świata.
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WSPÓŁKSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI 
PRZEZ KSIĄŻKĘ W CYWILIZACJI OBRAZU

Kluczem do zrozumienia roli książki w kształtowaniu 
świadomości człowieka jest analiza relacji książki z mową. 
Powszechnie znana jest komunikacyjna rola mowy w społecz
ności ludzkiej. Nie mniej ważny jest fakt, że mowa stanowi 
także wokalizację naszej wewnętrznej, paralelnej do świata 
zewnętrznego, symbolicznej rzeczywistości, w której świat re 
prezentowany jest jako hierarchiczna struktura konceptów. 
Sieć tej struktury, kształtowana jest, zresztą ze słabnącą in
tensywnością, przez całe nasze życie. Pismo, a w szczególno
ści książka jest zewnętrznym  zapisem  uświadamianej (a więc 
dostępnej dla świadomości) części konceptów umysłu; jest 
trw ałą „pam ięcią zew nętrzną” struk tu ry  konceptów umysłu 
jej autora. Przekazując tej pamięci trwałej swe koncepty, 
autor zazwyczaj wkłada swój wysiłek w uporządkowanie 
przekazywanej struktury, co informacyjnie odpowiada bar
dziej starannem u określeniu relacji m iędzy konceptam i 
(bardziej klarownie), jak  i usunięciu z przekazu szumu infor
macyjnego (informacji przypadkowych, nieistotnych dla 
treści przekazu). Tak utworzony zapis -  książka trw a w cza
sie, także w tedy gdy oryginalna struk tura  neuronowa autora 
będąca jego źródłem dawno już nie istnieje.

Tak więc książka, jako zapis trw ały  jes t w pewnym  sen
sie uporządkow aną sublim acją części koncepcyjnego obrazu 
świata autora. Przy swym trw aniu  w czasie jest ona dostęp
na dla wielu odbiorców. Dla każdego czytelnika, zrozum ie



nie jej treści, to nic innego jak  pewne zmiany w jego wewnę
trznym neuronowym systemie konceptów, a więc w jego obra
zie świata. Ze względu na uporządkowaną strukturę przekazu 
książki, co, jak  wspomniałem, oznacza przekaz informacyjny 
złożony z bardziej precyzyjnie, niż w potocznej mowie, powią
zanych konceptów, zmiany w umyśle czytelnika po zrozumie
niu treści książki są trwalsze (lepiej powiązane z innymi, do
tąd w jego umyśle zaistniałymi konceptami) niż, gdyby ten 
sam przekaz informacyjny uzyskał on w postaci mowy. Ponad
to, przy książce, „zrozumienie” można rozłożyć w czasie. N a
leży przy tym  pam iętać, że w strukturze informacyjnej nasze
go umysłu, przyswajanie złożonego przekazu informacyjnego 
„porcjami” (najlepiej przedzielonymi snem) jest dużo skutecz
niejsze od jednorazowego przekazu całej informacji.

D la roli książki, jako sublimacji mowy, w kształtowaniu 
świadomości istotnym  pytaniem  jest, czy świadomość (a do
kładniej sam oświadomość) m oże istnieć bez mowy? Może. 
Przekonyw ujące eksperym enty  G allupa (1970) wskazują, 
że sam oświadom ość posiada już szym pans, aczkolwiek jest 
ona zapew ne odległa od naszej. Tym, co umożliwia w naszej 
świadomości istnienie silnie uśw iadam ianego pojęcia „ja”, 
takiego jak  je  odczuwamy, jes t właśnie mowa.

Pow stanie m owy w gatunku H om o sap iens sap iens  jest 
w ewolucyjnej skali czasu w ydarzeniem  niezbyt odległym. 
Przew ażająca liczba badaczy uważa, że w pełni ukształto
w ana m owa pow stała około 150 ООО lat tem u. Poprzedziło 
ją  zapew ne pow stanie „językowo zorientow anej” struk tu ry  
{language o rien ted  m odus operandi) w mózgu hominidów, 
czyli naszych ewolucyjnych przodków (Fiałkowski 1994 - 6, 7). 
S tru k tu ry  te  reprezentow ały nie obraz stanów otoczenia, 
jak  m a to miejsce u zwierząt, lecz czynności, które są  pew 
n ą  abstrakcją  z korelacji zdarzeń w czasie. Bez względu na 
konkre tną  treść poszczególnych takich zapisów były one 
w swej zasadniczej konstrukcji (formalnie) takie  same: in
form acyjnie reprezentow ały one czynność w relacji na ogół 
do dwu obiektów z czynnością tą  związanych (Fiałkowski, 
Szym ański, 2000).

W okalizacja takiej s truk tu ry  stanowi prototyp najprost
szego zdania. S tąd nasza „wrodzona” zdolność do nauki



mowy i fakt, że gram atyka opanowywana jes t niem al bez 
nauki. Po prostu wynika ona bezpośrednio ze sposobu 
m agazynowania informacji w naszym  mózgu. Teza ta  jes t 
falsyfikowalna, bowiem, na przykład, wynika z niej, że 
w dzieciństwie mowa nie m oże pojawić się przed powstaniem 
świadomości niemowlęcia (ibid.) Uniwersalność i powszech
ność „językowo zorientowanych” struktur w mózgu człowieka 
potwierdza fakt, że reprezentacje mowy i „słowa pisanego” 
lokalizowane są w różnych obszarach mózgu (C aram azza, 
Hillis, 1991).

Przed pow staniem  m owy om aw iane struk tu ry  były za
pew ne przywoływane („w m yśli”) przez „bezsłowne ikony” 
nazyw ane przez D ennetta  (1991, s. 254) w ordless im a g es . 
D la nas, wykorzystujących do tego celu niem al wyłącznie 
słowa jes t to trudne do w yobrażenia. M ożem y to sobie je d 
nak uzmysłowić przy przjrwoływaniu w pam ięci odczuć za
pachowych. Rodzaj zapachu jes t łatwiej przypom nieć sobie 
jako doznanie, niż go słowami opisać.

Pow stanie mowy umożliwiło „etykietow anie” takich ikon 
słowami, czyli zapisam i specyficznych sekwencji akustycz
nych, a przy rozwoju mowy, operow anie „w m yśli” na tych 
e tyk ietach  (w edług reguł gram atyki) bez konieczności 
o d w o łj^an ia  się do ich ikonicznych zapisów. Tak więc po
w stała „rów nole^a  rzecz3nvistość” , druga platform a rep re 
zentacji rzeczywistości (Fiałkowski, 2003), „wewnętrzna 
scena” w znacznej części niezależna od poprzedniej wspól
nej nam  i zwierzętom. M a ona wiele zalet. M ożna na przy
kład wyrazić w niej tryb  warunkowy, czy „czas przyszły”, co 
w zapisie ikonicznym byłoby trudne, jeśli w ogóle możliwe. 
M ożna zwięźle etykietow ać całe schem aty zachowań (np. 
„bohaterstw o”), wytwarzać pojęcia abstrakcyjne, istniejące 
tylko w postaci „słowa” i nie m ające swych ikonicznych od
powiedników (np. „g ram atyka”), czy wreszcie tworzyć kon
strukcje hierarchiczne „zagnieżdżane” w poprzednich. C e
chy tu  wym ienione nie są  zresztą pełną listą możliwości 
„wewnętrznej sceny”.

W  kontekście książki i dzieci w arto dodać, że przywoła
nie „w m yśli” słowa jest procesem  jakościowo różnym  od 
przywołania tego słowa poprzez mowę. Badacze tw ierdzą,



że trzykrotnie usłyszane słowo staje się „naszym  słowem ”. 
D latego czytanie dzieciom „głośno” jest dużo skuteczniej
szym sposobem rozwijania icłi zdolności, niż ich „ciche” czy
tanie, gdzie nowe struk tu ry  m ogą zostać „m entalnie” pomi
nięte, a więc w ogóle niezauważone. W  odróżnieniu od słowa 
„przeczytanego”, nowe słowo kilkakrotnie usłyszane musi 
w  zapisach mózgu pozostać, a potem  „obrastać” relacjami do 
innych konceptów.

Począwszy od szympansów nowy typ zapisów mózgowych 
dotyczących czynności, a u ludzi i mowy, zlokalizowany jest 
zazwyczaj w lewej półkuli mózgu. W brew rozpowszechnione
m u przekonaniu półkula ta  nie „dodała” nowych możliwości 
zapisu i przetwarzania informacji do starych, lecz utraciła sta
re, na rzecz nowych (Gazzaniga, 1998). Zapewne „samoświa
dom ość”, zlokalizowana w tej półkuli co mowa, jest efektem  
powstania tych struktur. U  człowieka ilość i „jakość” struktur 
związana z językiem  i m ową w arunkuje najogólniej mówiąc 
„jakość” świadomości.

W e współczesnym  świecie, którego nieodłącznym  a try 
b u tem  je s t mowa, m oże ona być wykorzystywana na jako
ściowo różnych poziom ach zaawansowania. Dla podstaw o
wej kom unikacji społecznej w ystarczają bardzo proste jej 
s tru k tu ry  i niewielkie słownictwo. B asic  E nglish  je s t tego 
przykładem  (pigeon E nglish  dopuszcza naw et odejście od 
stru k tu r gram atycznych wystarczając przy tym  do elem en
tarnego społecznego porozum iew ania). Podstawowa mowa 
by ła  zapew ne udziałem  naszych odległych przodków 
i u znacznej części m ieszkańców naszego globu pozostała na 
niezm ienionym  poziomie jej wykorzystywania do dziś.

Jeszcze w czasach mojej młodości, wszyscy ci, którzy 
chcieli być lepiej poinformowani o otaczającym  ich świecie 
(a ciekawość jes t przyrodzoną cechą osobników H om o sa 
p ie n s  sap iens)  m usieli czytać, na ogól także książki. We 
współczesnym  świecie nie jes t to już konieczność. Coraz ła
twiej m ożna uzyskiwać informacje jako obrazy, a gdy już 
wkrótce wym iana informacji również z kom puterem  możliwa 
będzie „głosem i obrazem ” konieczność rozum ienia „słowa 
pisanego” stanie się dla dużych grup zawodowych i społecz
nych raczej hobby niż koniecznością, takim  jakim  jest jazda



konno w epoce samochodów, czy utrwalanie się na portretach 
malarskich w czasach fotografii. W płynie to niewątpliwie na 
język i jego zasoby, a więc pośrednio także na świadomość.

Poza dziećmi i niektórym i grupam i zawodowymi ludzie 
raczej używają znanych słów niż tworzą nowe. W  tym  sen
sie „język społeczny” jes t zbiorem  zam kniętym  ze względu 
na swe słownictwo. U żyw ane są różnorodne (na ogół stan 
dardow e) zestaw ienia tych sam ych słów. W  takim  przypad
ku liczba zaetykietow anych konceptów naszego mózgu 
w zasadzie się nie powiększa, podobnie jak  liczba wykorzy
stywanych relacji m iędzy konceptam i. Książka zawierająca 
dla przeciętnego czytelnika zazwyczaj nowe koncepty i ich 
zestawienia zm ienia tę  sytuację wprowadzając, po zrozu
m ieniu jej treści, nowe koncepty i ich zestaw ienia do jego 
um ysłu. Używając potocznego zwrotu: „wzbogaca umysł 
czytelnika”. N ie jest to przy tym  zależność liniowa: im b a r
dziej złożona była dotychczasowa struk tu ra  konceptów 
w um yśle czytelnika, tym  bardziej zazwyczaj bywa ona 
„wzbogacana”.

W ynika to z faktu, że przekaz językowy zawiera dla kon
kretnego odbiorcy więcej i nieco innej treści, niż by wynikało 
z oderwanej od odbiorcy analizy tego przekazu. Każdy taki 
odebrany przekaz wzbudza pewien „rezonans” (w terminolo
gii konceptora -  Fiałkowski, 1999 -  powoduje inną ilumina
cję struktury  konceptów).

„Rezonans” taki zależy zarówno od samego przekazu, jak  
i złożoności koncepcyjnej um ysłu odbiorcy. Ten sam  przekaz 
różni ludzie m ogą różnorodnie odbierać. Cecha ta  jes t szcze
gólnie widoczna w poezji, w której sam  przekaz konstruow a
ny jest nie tyle dla swych wartości informacyjnych, ile dla 
maksymalizacji wywołania „rezonansu” w um yśle odbiorcy. 
Z tego powodu u odbiorcy ukształtowanego w cywilizacji 
obrazu i posługującego się bazowym zestawem  językowym 
wystarczającym jedynie dla podstawowej komunikacji spo
łecznej, poezja bywa szum em  informacyjnym zawierającym 
niekiedy jakieś przypadkowe niepowiązane fragm enty treś
ciowe.

Oczywiście naw et w cywilizacji obrazu w spom niany pod
stawowy, rudym entarny  język komunikacji społecznej nie



je s t w pełni zam kniętym  zestaw em  słownictwa i zwrotów, 
lecz ulega rozszerzeniom przy pojawianiu się w otoczeniu 
„nowości”, które trzeba nazwać (zaetykietować). Przy ta 
kim  przyspieszeniu zm ian technologicznych jak  dziś, a nie 
notow anym  dotąd w historii ludzkości (Fiałkowski, 2003, 
s. 97-102), jes t to szczególnie widoczne. O statnie dziesięcio
lecie przyniosło wiele nowych pojęć związanych głównie 
z technologią i jej wykorzystaniem , dla zaetykietow ania 
których pow stały albo nowe etykiety, albo też użyto starych 
e tyk ie t (zm ieniając zakres znaczeniowy słów), lub, co widać 
szczególnie w języku polskim, dokonano zapożyczeń etykiet 
z języków obcych. W eszły one do rudym entarnego języka 
komunikacji społecznej.

W  cywilizacji obrazu, dla przeciętnego odbiorcy, dostar
czycielem  takich nowych słów są  w dużo większym stopniu 
m edia audiowizualne niż „słowo p isane”. W  odróżnieniu od 
słowa pisanego, gdzie istnieje na ogół większa troska o okre
ślenie zakresu znaczeniowego nowej etyk iety  (czyli bardziej 
starannego przedstaw ienia relacji e tykiety  do konceptu e ty 
kietowanego, jak  również do innych konceptów  z nim  po
w iązanych) w przekazie audiowizualnym  związek ten  jest 
zazwyczaj tylko naszkicowany. Prowadzi to czasem  do nie
precyzyjnego, a niekiedy naw et zabawnego wykorzystania 
takich etykiet przez ich „świeżych” posiadaczy. Trwa to jakiś 
czas, zanim  weryfikacja ich użycia w procesie „społecznej 
ak redy tac ji” (Fiałkowski, 2003, s. 56) nie nada im określo
nego, społecznie akredytow anego znaczenia, niekiedy nieco 
odbiegającego od znaczenia, dla którego zostały wprow a
dzone.

Próbow ałem  dotąd uzasadnić, że świadomość człowieka 
kształtow anego od urodzenia w cywilizacji obrazu, będzie 
zapew ne inna, koncepcyjnie „uboższa” i m niej „uporządko
w an a”, niż człowieka kształtowanego w cywilizacji „słowa 
pisanego”. N ależy jednak  pam iętać, że świadomość to tylko 
fragm ent naszego um ysłu, ten  fragm ent, do którego m am y 
introspekcyjny wgląd. M ówiąc obrazowo świadomość jest 
jednym  (zapew ne nie najwyższym) oświetlonym  piętrem  
w piętrow cu naszego um ysłu. Już Chom sky (1959, s. 57) 
podkreślał zdolności człowieka w form ułow aniu hipotez,



których zarówno charak te r jak  i złożoność są nieznane. Są 
one często dokonyw ane poza świadomością jako „przetw a
rzanie analogii” (Fiałkowski, 2003, s. 57). K ształtowanie 
człowieka w cywilizacji obrazu nie musi mieć negatywnego 
wpływu na te  zdolności.

Istnienie takich „pozajęzykowych” zdolności zostało udo
kum en tow ane  w e k sp e ry m en tach  R ebera  (M acphail, 
1998). W ynika z nich, że ucząc się na pam ięć ciągów liter 
(które nie rep rezen tu ją  słów, np. ciągi liter typu: aabfgca) 
wyniki nauki są dużo lepsze, gdy istnieje pew na praw idło
wość następstw a (np. określona grafem  przejść m iędzy lite
ram i) tych liter (o czym uczący się nie wie i nie m oże tego 
spostrzec, bo prawidłowość ta  je s t zbyt złożona), niż gdy n a 
stępstwo liter jes t losowe. R eber (1993) wnioskuje, że czło
wiek posiada nieuśw iadam iane m echanizm y analityczne, 
z których korzysta bez wiedzy o ich istnieniu i bez wpływu 
na ich aktywizację. Podobne wnioski w ynikają z badań  de 
Groota (1966). W ynika z nich, że mistrzowie szachowi du 
żo lepiej niż nowicjusze zapam iętu ją  układ pionów na poka
zywanej im przez chwilę szachownicy, ale tylko wtedy, gdy 
układ taki wynika z prawdziwej gry. Gdy układ pionów (po
zornie popraw ny) je s t losowy, mistrzowie są równie jak  no
wicjusze bezradni w jego natychm iastow ym  zapam iętaniu. 
Tak więc mistrzowie posiadają w swym um yśle „gram atykę 
gry”, k tó rą  nieświadom ie wykorzystują dla zapam iętania 
stanu  szachownicy.

Przetwarzanie analogii jest zawsze intuicyjne, nie uświa
dam iane i niezależne od woli, czy decyzji człowieka. Jed n ak 
że wynik tego przetw arzania może prowadzić do nadzwyczaj 
skutecznego działania. W  naszej świadomości wynik ten  
pojawia się jako „im puls” lub intuicja. Być może stopień in
teligencji osobnika związany jes t z jego indywidualnym i 
zdolnościami do przetw arzania analogii.

Zapew ne również intuicja naukow a jes t przejawem  prze
tw arzania analogii. Ponadto, przy nowatorskich odkryciach, 
świadom e przetw arzanie symboli, takie jak  w języku n a tu 
ralnym , czy w dowodach m atem atycznych, zastępow ane 
jest ikonicznym przywoływaniem  konceptów. Świadectwo 
takiego podejścia pochodzi, na przykład z relacji E insteina



(1914, s. 739-740; (1957/91), s. 579). Faktem  jest, że dla 
efektywnego przekazyw ania wyników swych ikonicznych 
rozm yślań m usiał on używać struk tu r językowych. Być 
m oże kształtow anie świadomości człowieka w cywilizacji 
obrazu wzmocni zdolności przetw arzania ikonicznego i prze
tw arzania analogii.

Podsum owując, wydaje się, że cywilizacja obrazu, do 
której się dopiero zbliżamy (bo zarówno In terne t jak  i vir- 
tu a l rea lity  odległe są  jeszcze od swych „dojrzałych” form) 
doprow adzi do m entalnego przestrojenia społeczeństw, 
w stopniu nie m niejszym  niż wynalazek G utenberga. Odej
ście od „słowa pisanego” niewątpliw ie zmniejszyłoby świa
dom e możliwości analityczne ludzi. Takie odejście nie jest 
nieuniknione, ale dość praw dopodobne. Proces ten  będzie 
zapew ne analogiczny do w ypierania w szkole um iejętności 
w ykonyw ania czterech działań arytm etycznych przez kal
kulatory. Jako  przedstawicielowi pokolenia jeszcze ukształ
tow anego przez książkę trudno  mi się z tym  pogodzić. Pew
na  nadzieja wiąże się z tym , że ci wszyscy, którzy zaznali 
w  młodości fascynacji tworzenia w wyobraźni światów po
m yślanych, do czego przew odnikiem  jes t książka, nie obraz, 
w swym  dorosłym  życiu na ogół z tego nie rezygnują i nadal 
książki czytają. Ale ten  okres, gdy taka  fascynacja zachodzi, 
to krótkie czasowe okno dzieciństwa i wczesnej młodości. 
Potem  szansa jes t stracona. Pozostaje więc przesłanie: czy
tajcie dzieciom głośno bajki.
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bezustanną  aktualizację wiedzy i um iejętności przekazyw a
nych uczącem u się oraz dostosowanie ich do potrzeb zm ie
niającego się środowiska: w naszym  przypadku środowiska 
pracowników książki, bibliotek, informacji.

K ażdy program  nauczania oprócz nowoczesnych (tzn. 
adekw atnych do sytuacji) treści kształcenia m usi spełniać 
jeszcze jeden  podstawowy w arunek. W arunkiem  tym  jest 
jego efektywność. E fektyw ny program  nauczania to taki, 
k tó ry  zapew nia system atyczne podnoszenie poziomu wy
kształcenia przy równoczesnym  racjonalnym  ograniczeniu 
kosztów tego procesu. Zbyt mało, jako środowiska akade
m ickie przyw iązujem y wagi do kosztów kształcenia, uznając 
zupełnie niesłusznie, że zajmowanie się ekonom iką kształ
cenia jest czymś w tórnym , drugorzędnym  w stosunku do 
elem entów  treści kształcenia. Trzeba jed n ak  pam iętać, że 
wskaźnik skolaryzacji w Polsce jes t blisko trzykrotnie niższy 
niż w większości krajów Unii Europejskiej. Stwarza to 
szczególnie trudne  w arunki do rozwiązania podstawowego 
problem u społeczeństwa informacyjnego (a takie podobno 
budujem y) — zapew nienia każdem u człowiekowi możliwości 
czerpania korzyści z uczestnictw a w takim  społeczeństwie. 
Podstawow ą b arie rą  w kreow aniu społeczeństw a inform a



cyjnego w Polsce, nie jes t bariera  technologiczna (tak często 
przez inform atyków wysuwana na pierwsze miejsce), ale 
psychologiczna, której geneza tkwi w niskim poziomie edu
kacyjnym  naszych obyAvateli. Jak  pisze w swojej ostatniej 
książce Jadw iga Kołodziejska „dorosły analfabeta, czy pół
analfabeta nie rozum iejący najprostszych tekstów  drukow a
nych nie jes t w stanie zrozum ieć tego, co się wokół dzieje 
i to zarówno w aspekcie lokalnym, jak  i szerszym, global
nym ” .̂ Absolwenci szkół podstawowych i zasadniczych 
szkół zawodowych nie m ogą być uczestnikam i „społeczeń
stwa informacyjnego”, gdyż często nie rozum ieją podanej 
informacji.

Reforma system u szkolnego w Polsce, rozpoczęta w latach 
dziewięćdziesiątych X X  w. obejmuje wszystkie poziomy 
i dziedziny nauczania. K ierunki jej realizacji są  wyznaczane 
przez trzy wzajemnie przenikające się czynniki: transform a
cję społecznego i gospodarczego system u państwa, zmiany na 
rynku pracy, wreszcie przygotowania Polski do integracji 
z krajami U E . Jednym  ze składników tej reformy są prace 
dotyczące szkolnictwa wyższego, a szczególnie prace nad two
rzeniem dwustopniowego program u studiów akademickich.

W  1993 r. na życzenie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższe
go i w wyniku konsultacji przeprowadzonych z przedstawicie
lami wszystkich ośrodków akademickich, w których reprezen
towane jest „bibliotekoznawstwo i informacja” jako kierunek, 
wyznaczone zostały tzw. m inimalne wymagania programowe 
dla pięcioletnich studiów magisterskich w tej dziedzinie^. Jed 
nak w kontekście dostosowania polskiego systemu edukacyj
nego do wymagań określonych dla państw  członkowskich U E, 
działania te  nie były jednak wystarczające.

Dla zapew nienia porównywalności dyplomów polskich 
studiów wyższych z dyplom am i uczelni zachodnioeuropej
skich za konieczne uznano przekształcenie monolitycznej 
struk tu ry  naszego szkolnictwa wyższego w wielopoziomowy 
system  rekom endow any w krajach U E .

M odel studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (m a
gisterskich) został w E uropie uznany za najbardziej korzy
stny też dla studiów biblioteczno-infbrmacyjnych, gdyż m. 
in. sprzyja upowszechnieniu wykształcenia wyższego.



w  zaleceniach Komisji Europejskiej dotyczących kształ
tow ania  now oczesnego system u szkohiictw a wyższego 
szczególny nacisk położono na jego drożność pionową (za
pew nienie spójności m erytorycznej i formalno-organizacyj- 
nej program ów  studiów realizowanych na poszczególnych 
poziom ach nauczania) i mobilność poziomą (czyli wzboga
cenie ofert program owych tak, aby studen t miał możliwość 
odbyw ania studiów na w ybranym  kierunku w różnych 
uczelniach). Ta właśnie cecha nowoczesnego europejskiego 
system u szkolnictwa akadem ickiego uważana jest za pod
staw ę kształtow ania zintegrowanego społeczeństwa euro
pejskiego, pow inna bowiem prowadzić do rozwijania kon
tak tów  młodzieży akadem ickiej z różnych państw.

Program  ERA SM U S^ wygenerował tzw. Europejski Sys
tem  T ransferu  Punktów  — E C T S , który  określił i wyznaczył 
procedury międzynarodowej wymiany studentów oraz zasady 
uznawania studiów odbywanych poza macierzystą uczelnią^.

Od połowy lat dziewięćdziesiątych X X  w. restrukturyzacja 
istniejącego dotąd  system u szkolnictwa biblioteczno-infor- 
m acyjnego stała się jednym  z najważniejszych problemów 
om aw ianych na licznych spotkaniach przedstawicieli wszyst
kich ośrodków kształcenia i całego środowiska zawodowego^.

Ja k  wynika ze zgłaszanych podczas tych dyskusji postula
tów, nowy system  kształcenia powinien być ogólnokrajowy, 
a więc zaakceptow any i stosowany przez wszystkie ośrodki 
kształcenia oraz powinien stanowić e lem ent reformy całego 
polskiego system u edukacji na poziomie wyższym, reformy, 
której celem  będzie dopasowanie treści i organizacji studiów 
do norm  międzynarodowych, uznaw anych w U E.

Aby móc zapew nić drożność i mobilność kształcenia aka
demickiego, o których już była mowa wcześniej, należało 
zbudować fundam ent, podstaw ę do takich działań. Funda
m entem  tym  określonym w programie ERA SM U S i systemie 
E C T S  jes t w zajem ne uznaw anie oferowanych program ów 
studiów jako równorzędnych, alternatyw nych koncepcji wy
posażenia absolwentów w tego sam ego rodzaju kwalifikacje 
oraz zapew nienie porównywalności poziomu kształcenia 
w określonej dziedzinie, obowiązujących w krajach współ
pracujących ze sobą uczelni.



W ymiana studentów, uznawanie ekwiwalencji programów 
studiów i honorowanie dyplomów uczelni poza granicami 
kraju to zagadnienia, które pilnie domagają się systemowego 
rozwiązania. Także m akrostruktura polskiego system u szkol
nictwa wyższego, z ciągle dominującą form ułą pięcioletnich 
studiów magisterskich, nie przystaje do rekom endowanego 
w Europie modelu studiów dwustopniowych.

Tu tkwi geneza powołania w 1998 r. Uczelnianej Komisji 
Akredytacyjnej (UICA), która zdefiniowała zasady przeprowa
dzania tzw. procedury akredytacyjnej^. Procedury, zasady 
akredytacji zostały szeroko omówione m.in. w prasie bibliote
karskiej, tej naukowej, jak  i zawodowej. Przypomnę tylko, że 
o akredytację UKA może się ubiegać tylko taka jednostka 
organizacyjna uczelni, która posiada wewnętrzne zasady sty
mulowania i oceny jakości kształcenia oraz stosuje system 
punktów kredytowych zgodnych z ECTS. W  okresie od lutego 
do maja 2002 r. powołane przez UKA zespoły oceniające pod
dały analizie dokumentację działalności i przeprowadziły wizy
tację w instytutach i katedrach bibliotekoznawstwa ubiegają
cych się o akredytację. W  czerwcu 2002 r. UKA przyznała 
akredytację następującym instytucjom (w kolejności znoszeń):

-  Insty tu t Bibliotekoznawstwa, U niw ersytet W rocławski 
— na 5 lat;

-  K atedra  Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, 
U niw ersytet w Toruniu — na 5 lat;

-  Insty tu t Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, 
U niw ersytet Jagielloński — na 5 lat;

-  Insty tu t Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicz- 
nych, U niw ersytet W arszawski -  na  5 lat;

-  Insty tu t H istorii U M C S w Lublinie -  na 2 lata.
Studia prowadzone przez Instytut Bibliotekoznawstwa i In

formacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego zostały akredyto
wane na 5 lat jako specjalizacja na kierunku filologia polska.

W  styczniu 2002 r. rozpoczęła działalność Państwowa 
Kom isja A kredytacyjna (PK A ), stanow iąca ustaw ow y 
organ szkolnictwa wyższego działający na rzecz jakości 
kształcenia. Jej podstawowym  zadaniem  jes t dbałość o ja 
kość kształcenia w całym  szkolnictwie wyższym w Polsce 
(państwowym  i niepaństwowym ).



Postulaty związane z modernizacją treści programów nau
czania realizowane są sukcesywnie i autonom icznie przez 
poszczególne uczelnie. Ogólne rekom endacje dotyczące tre 
ści program ów nauczania zwykle określa się analizując pro
gram y zagraniczne i uwzględniając zalecenia krajowych 
i m iędzynarodow ych gremiów ekspertów.

Celem  rozpoczętych w połowie lat dziewięćdziesiątych 
X X  w. prac nad nowym program em  IIN iSB U W  było przede 
wszystkim unowocześnienie treści m etod nauczania, wprowa
dzenie wewnętrznego system u punktów kredytowych jako 
m etody kontroli realizacji program u przez studentów oraz — 
zgodnie z postulatam i władz U W  — wyodrębnienie trzyletnich 
studiów licencjackich, które, obok tradycyjnych pięcioletnich 
studiów magisterskich, dawałyby możliwości uzyskania wy
ższego wykształcenia biblioteczno-informacyjnego.

Im plem entacja tego m odelu na U niw ersytecie W arszaw
skim  została zadeklarow ana jako cel projektu badawczego, 
k tó ry  finansowany był przez europejski program  T E M P U S  
(1997-2000) we współpracy z czterem a uczelniam i zagra
nicznymi: Fachhochschule H annover, City University, Lon
dyn, Ijselland Hogeschool D even ter i U niversitat Tiibingen 
(JE P  12165-1997).

Pom iędzy nowymi studiam i licencjackimi a studiam i m a
gisterskim i zapew niona została drożność, założono bowiem, 
że studia licencjackie powinny nie tylko zapewnić zdobycie 
określonych kwalifikacji zawodowych, ale także stanowić 
podstaw ę do kontynuacji nauki na poziomie m agisterium , 
czyli na poziomie kształcenia bibliotecznej i informacyjnej 
kad ry  m enedżerskiej i badawczej.

O statecznie jednak  koncepcja ta  została znacznie rozsze
rzona, co w rezultacie doprowadziło do utworzenia system u 
czterech program ów:

1) program u dw uletnich bibliotekarskich studiów pom a
turalnych (realizowanych przez C en trum  Edukacji Biblio
tekarskiej, Inform acyjnej i D okum entacyjnej);

2) trzyletnich licencjackich studiów na kierunku bibliote
koznawstwo i informacja naukowa;

3) rocznych indywidualnych studiów licencjackich;
4) m agisterskich studiów uzupełniających w trzech w a

riantach:



-  dla absolwentów studiów licencjackich IIN iSB  UW;
-  dla absolwentów studiów licencjackich na kierunku bi

bliotekoznawstwo i informacja naukowa w innych uczelniach;
-  dla absolwentów studiów licencjackich na innych kie

runkach.
Nie wdając się w szczegółową analizę treści programo- 

wych^ chciałbym zaznaczyć, że w trzyletnim  program ie stu
diów licencjackich dom inującym  elem entem  jes t kształcenie 
w zakresie organizacji i w arsztatu pracy bibliotecznej i infor
macyjnej. Szczególną wagę przywiązano do opanowania 
przez studentów  umiejętności wykorzystana zarówno trady
cyjnych, jak  i elektronicznych źródeł informacji, tworzenia 
prostych serwisów informacyjnych oraz m onitorowania po
trzeb informacyjnych użytkowników i dostosowania do nich 
działalności bibliotecznej i informacyjnej.

Z drugiej strony program  ten  wym aga opanow ania dość 
obszernej wiedzy ogólnohumanistycznej i metodologicznej, 
koniecznej do przyswojenia kultury  intelektualnej, której 
oczekuje się od nowoczesnych bibliotekarzy i specjalistów 
informacji, a także do przeprow adzenia sam odzielnych b a 
dań, których rezultatem  w inna być praca licencjacka.

Program  studiów licencjackich m a struk tu rę  m odularną, 
a jego realizacja kontrolowana jest za pom ocą system u 
EC T S. Zajęcia dydaktyczne zgrupowano w siedmiu m odu
łach przedmiotowych; trzy  z  nich zawierają przedm ioty pod
stawowe, obowiązkowe dla wszystkich studentów, dwa obej
m ują przedm ioty opcjonalne w ybierane samodzielnie przez 
studentów, po jednym  m odule przeznaczono na obowiązko
we przedm ioty uzupełniające i obowiązkowe praktyki.

Dzięki projektowi T E M P U S  część przedmiotów programu 
licencjackiego została opracow ana na podstaw ie konsultacji 
za specjalistami z uczelni partnerskich Londynu, H anow eru 
i Deventer.

Jed n ą  z najistotniejszych zm ian zaproponow anych w no
wym programie jest wyodrębnienie studiów drugiego stopnia, 
tj. uzupełniających studiów m agisterskich. Ze względu na 
zróżnicowane program y studiów licencjackich w różnych 
ośrodkach akadem ickich, a jednocześnie konieczność stwo
rzenia m echanizm u drożności m iędzy studiam i licencjacki



mi a m agisterskim i, konieczne byJo opracowanie trzech 
wariantów  m agisterskich studiów uzupełniających: dla włas
nych hcencjuszy, dla licencjuszy z innych ośrodków oraz dla 
licencjuszy k ierunku innego niż bibliotekoznawstwo.

W szystkie w arianty  m agisterskich studiów uzupełniają
cych m ają  s truk tu rę  m odularną i realizowane są w formie 
specjalistycznych studiów indywidualnych, których zakres 
i treści szczegółowe słuchacze określają samodzielnie lub 
korzystając z oferty tzw. modelowych ścieżek program o
wych. Insty tu t proponuje kilkanaście „ścieżek m agister
skich” zam iennie, zależnie od zainteresow ania studentów, 
możliwości personalnych i finansowych Insty tu tu , a raczej 
całego U niw ersytetu . Ścieżki dość powszechne to m.in. sy
stem y inform acyjne, rozległe sieci kom puterow e, zautom a
tyzow ane system y biblioteczne, organizacja i zarządzanie 
bibliotekam i, biblioteki w  system ie oświaty, wiedza o daw 
nej książce, edytorstw o.

Ponadto studenci w porozum ieniu z opiekunem  nauko
wym  m ogą tworzyć w łasne tzw. indywidualne ścieżki m agi
sterskie, uczestnicząc zarówno w zajęciach prowadzonych 
w Instytucie, jak  i w zajęciach oferowanych przez inne wy
działy U W  lub inne uczelnie.

Podobnie jak  program  studiów licencjackich, również pro
gram y m agisterskich studiów uzupełniających kontrolowane 
są za pom ocą system u punktów  kredytowych E C TS, co za
pewnia mobilność studiowania nie tylko w kraju, ale także za 
granicą. Podobnie jak  w przypadku program u licencjackiego, 
dzięki projektowi T E M P U S  część program u magisterskiego 
została opracowana we współpracy z uczelniami partnerski
mi w Londynie, Hanowerze, Tybindze i Deventer.

Poza studiam i licencjackimi i m agisterskimi uzupełniają
cymi w IIN iSB  U W  prowadzone są obecnie dwusem estralne 
studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa, polityki 
wydawniczej i księgarstwa oraz informacji naukowej. Ich ad
resaci to absolwenci studiów m agisterskich zatrudnieni w bi
bliotekach, wydawnictwach i instytucjach informacyjnych.

Osoby zainteresowane stopniem doktora nauk hum ani
stycznych, o specjalności bibliotekoznawstwo i informacja 
naukowa mogą podjąć -  po zdaniu egzaminu -  studia doktoranc
kie na W ydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.



Reasum ując: obecna struk tu ra  studiów w IIN iSB  UW  
obejm uje 4 ich typy:

1) trzyletnie studia licencjackie;
2) dw uletnie studia m agisterskie;
3) dw usem estralne studia podyplomowe;
4) czteroletnie studia doktoranckie.
Przeprow adzona reorganizacja studiów m agisterskich 

w IIN iSB  U W  umożliwiła włączenie do spójnego system u 
wyższego kształcenia bibliotekarzy i pracowników inform a
cji także absolwentów studiów licencjackich innych uczelni 
i innych kierunków. Było to dość śm iałe, ale i dla pracow ni
ków Insty tu tu  pracochłonne przedsięwzięcie, które spotka
ło się z ogrom nym  zainteresow aniem  ze strony absolwentów 
innych wydziałów.

Program  nauczania IIN iSB  U W  nie jest dziełem  osta
tecznym . Jak  każdy program  nauczania podlega on ciągłym 
zmianom , zwłaszcza, że wym usza to na nas otaczająca rze
czywistość.

Jako  zespół jesteśm y otwarci na zm iany i na pewno da
lecy od sam ozachwytu.

Przypisy

1 J. Kołodziejska: D rukowany św iat. Warszawa 2003 s. 97.
2 Opracowane wówczas minimalne wymagania programowe dla 

studiów magisterskich na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja 
naukowa obowiązują do dnia dzisiejszego (Uchwała nr 407/99 Rady 
Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 1999 г.).

3 ERASM US-SOKRATES -  program współpracy szkól wyż
szych krajów U E i EFTA. Realizacja przewidziana na lata 2000- 
2006.

4 ECTS. User’s Guide. Bruksela 1995.
W  latach 1995-1999 odbyły się w całej Polsce liczne konfe

rencje na temat reformy systemu kształcenia w zakresie bibliote
koznawstwa i informacji.

6 Strona internetowa UKA /ects.uka/uka.main.html.
7 Poświęcono temu specjalną publikację -  zob. M. Drzewiecki 

[i inni]: Zintegrowane szkolnictwo bibliotekarskie i informacyj
ne dla po trzeb  Europy X X I  w ieku... Warszawa 2002.
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NEW POSSIBILITIES AND CHANCES 
FOR COOPERATION

At the  daw n of their existence universities carried the 
characteristics of corporate entities. T he  strength of such 
en tities lies in „m anufacturing”, training and the exchange 
o f knowledge within their structures. As the m odern state  
develops, universities becom e increasingly flexible, open 
and  im portan t to society. A basic principle, widely reflected 
in the  policies of universities recently, is the  generation of 
form s of cooperation w ith the public sector, aim ing to affirm 
th e  social role of knowledge and science. T he  p resen t 
globalization stage of societal developm ent renders m ultiple 
exam ples of such policies being im plem ented, as well as 
am ple opportunity  for the ir im plem entation. T h ere  are  no 
longer barrie rs to in ter-university  cooperation in student 
in s tru c tio n , d istribu tion  of scientific p roducts, and  
inform ation access. Efforts are  being concentrated  ra ther 
on generating diverse forms of cooperation to build up 
university  influence and com petitiveness. H igher education 
institutions are  concerned not only with preserving and 
furthering  their scientific and educational traditions and 
identities, bu t also w ith understanding  different opinions. 
C reating  such understanding, as well as a readiness to 
com m unicate both a t the  intra-, and inter-university levels, 
is becom ing a concern of academ ic com m unity m em bers. 
T h e  continuous social, econom ic, dem ographic , and  
technological changes require  an adequate  reaction on the



part of universities. T hey  dictate a dynam ic pace to 
university initiatives concerning cooperation, developm ent, 
and the harm onization of different areas of education, 
science, culture and  social life.

Being a p a rt of universities, departm en ts of library and 
information sciences have also adopted this type of policy. 
At p resen t, th e re  a re  a n u m b er of factors globally 
influencing education in this field:

-  T he unfavorable status of the library  profession;
-  New inform ation technologies;
-  T he developm ent of knowledge — based  economy, 

dem anding new types of specialists;
-  T h e  em ergence  of new professions profiled in 

organizing and provid ing  access to inform ation , and  
generating knowledge.

Factors such as these dictate changes in the  nam es, 
curricula, and strategies of library and inform ation science 
departm ents. One of the  strategies departm en ts choose to 
adopt under the  p resen t circum stances is building relations 
and cooperating both within an institution and  w ith outside 
partners. D ep artm en ts  consider this type  of stra tegy  
capable of p rovid ing  them  w ith  chances to develop 
successfully, becom e com petitive, and  re ta in  the ir social 
positions.

T he higher education in the field  o f library and 
information science in Bulgaria is currently in a process o f 
transformation, the m ain indications o f which are:

-  T h e  changes in cu rricu la  and  individual course 
programs;

-  T he instruction of new types of specialists, conducted 
parallel with conventional instruction;

-  T h e  active  im p lem en ta tio n  of new  inform ation  
technologies in the  study process;

-  T he introduction of the new E uropean  C redit T ransfer 
System;

-  T he transition to offering instruction towards th ree  
educational and professional qualification degrees, namely: 
Bachelor’s, M aste r’s, and D octor’s (Ph.D .).



For the  academ ic com m unity engaged in the activities of 
the  L ibrary  and Inform ation Science speciality at Sofia 
U niversity „St. K hm ent O hridski”, the transform ation of 
the  educational and scientific cycles does not consist only in 
changing s tan d ard s , cu rricu la , and  individual course 
program s. W e are  searching above all for core opportunities 
and m odels of cooperation w ith various institutions, foreign 
u n iversities, p rofessional organizations, lib raries, 
in fo rm ation  cen te rs , e tc . W e a re  aw are  th a t  the  
transform ation would becom e infeasible, unless it is bound 
to th e  factors, relationships, and  people shaping the  
educational and scientific processes. It is they who set the 
standards and requ irem ents both as regards students, and 
as regards the  developm ent of the  speciality. A fact worth 
m entioning here  is th a t the  introduction of the  changes 
listed above was prom pted  by studen t in terest on one hand, 
and  on the  o ther by the  actual willingness to consider the 
experience of identical E uropean  institutions.

T h e  u ltim ate goals of our cooperation and partnership  
policy are:

-  Answ ering adequate ly  the  social dem and for library 
and  inform ation specialists;

-  In tegrating  into E uropean  educational and scientific 
program s;

— D eveloping in ternational cooperation;
— E nlarg ing  th e  influence of th e  speciality  on the 

professional com m unity in the  country.
T h e  following p a rt of the  discourse focuses on how the 

im plem entation of different cooperation ideas has been 
helping us accom plish the  ultim ate  goals of our cooperation 
and partnersh ip  policy.

1. Answering adequately the social demand 
for library and information specialists

W e conceive of this process as a p a rt of our cooperation 
du ty  towards social entities and institutions which could 
profit from our activity.



Sim ilar to the o ther C entral and E aste rn  E uropean 
countries tra in in g  lib ra ry  and  inform ation  science 
specialists, we are  faced with the problem  of structuring 
curricula and training specialists so as to answ er the  social 
dem and m ore thoroughly. To solve this problem , first we 
needed an in-depth research of the  actual dem and for 
library professionals and their profiles. Following are som e 
facts in this regard:

-  T here  are  presently  7000 functioning libraries of 
different types in Bulgaria. New  inform ation technologies 
have been  introduced in a very  small num ber of them , on 
account o f insufficient funding, lack of a co h eren t 
governm ent policy, and the inadequate  com petence of 
librarians. L ibrary  procedures a re  still carried  out w ith the 
help of conventional technologies. At the  sam e tim e, 
a num ber of scientific, special and public libraries are 
looking for specialists skilled in handling th e  new est 
information technology products.

-  B ulgaria  has ratified  an  In fo rm ation  Society 
D evelopm en t S tra tegy , w hich is c u rren tly  being  
im plem ented, though a t a slow pace.

-  As new inform ation technologies are  being widely 
introduced in different public sectors, there  is an  increasing 
dem and  for specia lists well grounded  in th e  for
m er’s information searching, utilization and  m anagem ent 
functions, as well as in the ir new  knowledge generation 
potential.

Based on the  above circum stances and considering the 
dynam ic changes both in the  library  profession and in social 
requirem ents, we are  revising our curricula. W e are  aim ing 
a t tailoring the education we provide to the requirem ents of 
positions available for librarians, as well as to the specifics 
of actual inform ation organizations -  libraries; information 
cen ters , m ultim ed ia , and  lea rn in g  resou rce  cen ters; 
business com panies; cultural institutions, etc.

C urren tly , th e  L ib ra ry  and  In fo rm ation  Science 
speciality offers the  following courses of study:

-T o w a rd s  a B ache lo r’s D egree  — „L ib rary  and 
Inform ation Science”, available both full- and part-tim e.



-  Towards a M aste r’s D egree, two types of courses are 
available, both full- and part-tim e, namely: „L ibrary and 
In fo rm ation  Science and  C u ltu ra l Policy” , and
„M anagem ent of Inform ation R esources”. T he  former 
offers two specializations: „Inform ation provision for the 
needs of cu ltu re  and  th e  cu ltu ra l m a rk e t”, and 
„Inform ation provision for the  needs of science, education 
and business”.

-  T h e  speciality also offers full- and part-tim e education 
tow ards a D octor’s (Ph .D .) Degree.

Through the above reform ulation of study courses we 
a re  try in g  to  provide s tu d en ts  g rad u a tin g  from our 
speciality w ith b e tte r  professional realization perspectives, 
as well as enhance the speciality’s com petitiveness and 
responsiveness to em ployer requirem ents.

2. Integrating with European educational 
and scientific programs

T h e  second goal we a re  pu rsu ing  th rough  our 
cooperation and partnersh ip  policy, is m aking our education 
convertible. In  this respect, we are  concentrating efforts in 
two directions:

-  In troducing  the  E uropean  C redit T ransfer System ;
— Exchanging studen ts and lecturers.
S ince th e  beg inn ing  of academ ic  y e a r  2003, the 

E u ro p ean  C red it T ransfer System  (E C T S ) has been  
in troduced in Sofia University, w ith a view to boosting the 
ra te  of studen t exchange. W e consider studen t and  lecturer 
exchange w ith  E u ro p ea n  un iversities a perspective  
undertak ing , judging by the good ra te  of cooperation we 
have achieved w ith various universities in recen t years.

Seeking to create  in ternational contacts, we have been 
able to realize cooperation with T he University of Hannover, 
G erm any, and  T he  U niversity of D eventer, Holland, as well 
as m ain tain  contacts w ith T he  U niversity  of Warsaw, 
Poland, and  the  U niversity of Vilnius, L ithuania.



In the last th ree  years, students and lecturers from these 
universities have taken part in the SO CRA TES/ERA SM U S 
M obility Program . T he  forms of exchangeable learning and 
instruction prom oted by such program s have served both 
students and lecturers through giving them  a chance to 
com pare their level to th a t of E uropean  colleagues, function 
in a com petitive environm ent, m ediate  the  introduction of 
new  program s and m ethods of instruction, and participate  
in team s to find solutions to predefined problem s. We 
appreciate  greatly our partnersh ip  w ith colleagues a t the 
universities of H annover and D eventer, thanks to whom 
scholars a t those universities are  annual guest lecturers in 
courses featured in our speciality.

At m ultiple formal and informal gatherings of p a rtn e r 
university lecturers, discussions have been  held on the 
issues of acknowledging bilaterally  credits, certificates, and 
diplomas; acknowledging bilaterally  lecturer, researcher 
and adm inistrator term s of study, teaching and training; 
appointing proportionate m ethods and criteria for m utual 
academ ic work evaluation. Initial steps tow ards sanctioning 
double graduation have also been  m ade. However, in order 
for some of these initiatives to be accom plished, work 
groups ought to be  appointed, having the  responsibility to 
devise the regulations of resolution im plem entation.

T he annual sum m er studen t sem inars organized by  the 
universities of H annover, D eventer, W arsaw, and  Vilnius, 
have proven especially in teresting to our students. In  2000, 
for the  first tim e a B ulgarian group of students and lecturers 
took part in the In ternational Sum m er S tuden t Sem inar 
held in R aba Nizna, Poland. Following the sem inar, our 
speciality, in its capacity as a newly accepted m em ber of 
this academ ic partnership , was granted the  honor and 
responsibility to organize and host the  sem inar’s 2001 issue 
in K iten, Bulgaria. A Bulgarian group also joined last 
y ear’s issue of the  forum, held in Hanover, Germ any. We 
have an  upcoming participation in the forum ’s cu rren t year 
issue, due to be held in Poland.

T he L ibrary and Inform ation Science speciality recently  
concluded a cooperation contract with T he U niversity of



B ordeaux, France, under the  SO C R A TES/ER A SM U S 
Program .

Over the following years, our cooperation with similar 
specialities in European countries will have to enlarge and 
start playing an operative role in the overall educational and 
scientific strategy of the speciality. Such a necessity is partly 
determ ined by the ongoing processes of European integration 
in the  country.

However, it is advisable that our cooperation focus 
should shift from projects and program s prom oting mobility, 
to  using  th e  resou rces of th e  various in te rn a tio n a l 
cooperation program s to im plem ent and coordinate joint 
scientific research  projects and base scientific researches.

3. Developing international cooperation

D espite  coming up against serious financial difficulty in 
try ing  to enlarge in ternational cooperation, the L ibrary  and 
Inform ation Science speciality continues placing serious 
efforts in realizing activity in this direction. It is the sam e 
conviction th a t this type of scientific contacts is im portant 
to th e  successful operation  of the  educational and scientific 
processes, and can boost the prestige of the  field’s scientific 
com m unity, which underlies and leads our efforts in this 
direction. In  this respect, in recen t years the  speciality has 
in itiated  a num ber of in teresting international initiatives 
incorporating foreign partners, am ong which the  following 
a re  of largest im portance:

-  In  2000, in cooperation with T he  S ta te  U niversity of 
E m poria, USA, we organized a conference titled „Libraries 
in th e  Age of In te rn e t”, in which represen tatives of 14 
countries around the  world took part.

— In  2002, cooperating again w ith our colleagues a t T he 
S ta te  U niversity  of E m poria, we pu t together another 
conference titled  „L ibraries, Civil Society and Social 
D e v e lo p m en t” . T h e  conference was held u n d er the  
auspices of the P residen t of the  Republic of Bulgaria. 90 
colleagues from 23 different countries participated. In the



course of the conference, the  idea of establishing an 
Association of C entral and E aste rn  E uropean  N ational 
L ibrary D irectors was conceived.

-  In 2004, a sim ilar form at conference is due to be held 
again in Sofia.

O ur efforts to estab lish  in ternational contacts and 
partnerships consist also in inviting visitor lecturers from 
the USA and o ther states to the  faculty.

Events such as those listed above seriously im prove the 
utility of the  speciality’s activity and its prestige both within 
the country  and abroad.

4. Enlarging the influence of the speciality 
on the professional community in the country

T h e  activ ity  in th is d irec tion  aim s to  affirm  th e  
im portance of the  speciality am ong represen tatives of the 
library profession as well as enhance its com petitiveness. 
W inning respect and prestige is inconceivable w ithout 
su b s tan tia tin g  professionalism  and  p a rtic ip a tin g  in 
partnersh ip  initiatives. It is a continuous process involving 
proof, com m itted efforts, loyalty, and lobbying. As regards 
this type of cooperation, we would like to m ention the 
following initiatives:

-  C reating a C ontinuing E ducation C enter for 
Librarians. Its creation was a jo int initiative of the  L ibrary 
and Inform ation Science speciality and the  Union of 
L ibrary  and Inform ation Service Officers (U LISO ). Open 
Society Foundation, Sofia, and  the  Regional L ibrary  
Program , B udapest, funded the  realization of the  project. 
T he center is located on the  prem ises of the  L ibrary  and 
Inform ation Science speciality and is equipped w ith the 
latest information technologies. T he cen te r’s curricula and 
course program s m eet m odern tendencies and standards. 
G raduates are granted Sofia U niversity diplom as. L ibrary 
and inform ation science specialists from all over the  
country are  trained a t the center. T he  bigger p a rt of the 
faculty consists of m em bers of the L ibrary  and Inform ation



Science speciality faculty. Currently, negotiations are being 
held w ith the  M inistry  of C ulture on the creation of another 
c e n te r  u n d e r th e  L ib ra ry  and  In form ation  Science 
speciality, which will be profiled in training m useum  
specialists in the  new est inform ation technologies available 
in th e ir field.

-  Participation o f faculty m em bers in national programs.
In  recen t years, m em bers of our faculty have been  
appo in ted  directors and consultants of the  layouts of 
national program s on the developm ent of librarianship.

-  Participation o f faculty m em bers in the activities o f the 
library union. T he U L ISO  was established in 1990. E ver 
since its establishm ent, faculty m em bers of the  L ibrary  and 
In fo rm atio n  Science specia lity  have b een  appo in ted  
P residents, or M em bers of the  Union Board. Faculty 
co lleagues also p a rtic ip a te  ve ry  actively  in the  
un ion’s national conferences and initiatives.

-  Participation o f faculty m em bers in the innovation 
projects o f the Faculty o f Philosophy, under which the 
Library and Inform ation Science speciality  is listed .
M e m b ers  o f ou r faculty  have  p a rtic ip a te d  in the
estab lishm ent of a resource center, and the  setup  of an
In te rn e t netw ork a t the faculty.

-  A n o th e r p a r t  of th e  policy focusing on finding
cooperation and partnersh ip  opportunities is the  virtual 
p resen ta tion  of useful inform ation about the speciality on its 
own website.

T h e  facts reflected in the  above discourse constitute 
a  p a r t  of our experience in finding forms of cooperation. Our 
experience  results from  th e  strateg ies undertaken  by 
a speciality created  as it is now in 1993, which is still 
searching for and m aking its way, and  building its traditions. 
E xperiences sim ilar to ours, though a m odest one, indicate 
th a t good results can be yielded through utilizing actively 
th e  various opportunities for cooperation em erging along 
th e  lines of established partnersh ips. Such cooperation is 
possible only given th a t the  in terests of all the  parties 
involved are  considered.



prof. dr hab. Edward Potkowski
Uniwersytet Warszawski

KSIĄŻKA W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ WIEKÓW 
ŚREDNICH. STAN I ZNACZENIE BADAŃ 

U PROGU XXI WIEKU

w  hum anistyce europejskiej zainteresow anie średnio
wieczną książką rękopiśm ienną m a długie tradycje. Już 
w XV w. pierwsi hum aniści włoscy, poszukując dziel au to
rów antycznych, zainteresow ali się średniow ieczną książką. 
Znajdowali bowiem  te  dzieła autorów  rzym skich w bibliote
kach klasztornych, w kodeksach pisanych w średniowieczu.

Podejm owane w okresie reformacji i kontrreform acji (lub 
lepiej — reformy katolickiej) krytyczne opracowania i wydania 
Biblii, Ojców Kościoła (od patrystyki do scholastyki), a tak 
że tekstów  hagiograficznych rozszerzyły k rąg  tem atyczny 
zainteresow ań średniowiecznym i kodeksam i. Relacje z po
dróży w poszukiwaniu rękopisów i tekstów  tworzyły naw et 
we wczesnej nowożytności odrębny rodzaj piśm iennictwa 
(L iterańsche  R eise , voyage litteraire), którego przykła
dem  może być I te r  Ita licum  benedyktyna Je an a  M abillon, 
opublikowane w II połowie XV II w. (1687-1689).

Intensyfikacja badań  nad średniow ieczną książką rękopi
śm ienną nastąpiła w yraźnie w X IX  stuleciu — wieku histo- 
ryzm u i kształtow ania nowożytnej świadomości narodowej, 
której ważnym elem entem  było poczucie tożsamości, zako
twiczone głęboko w przeszłości. W ydawanie tekstów średnio
wiecznych w takich seriach jak  „M onum enta G erm aniae 
H istorica” -  czy analogicznej polskiej serii „M onum enta 
Poloniae H istorica” („Pom niki Dziejowe Polski”) — poprze
dzały poszukiwania i rejestracja tekstów, badania  ich au ten 



tyczności, porównywanie różnych kopii dla ustalenia tekstu 
pierwotnego, słowem -  pogłębione studia filologiczne, paleo- 
graficzne i kodykologiczne. Studia te m iały ciągle jeszcze 
charak ter pomocniczy w działaniach edytorskich.

D opiero w X X  w. — szczególnie w II połowie tego stule
cia — średniow ieczna książka rękopiśm ienna stała się 
przedm iotem  sam odzielnych, wszechstronnych studiów in
te rd y scy p lin a rn y ch , czy raczej transdyscyp linarnych . 
K siążka średniowieczna znalazła się dzisiaj w kręgu badań 
dziejów m entalności i antropologii historycznej, dziejów ko
m unikacji społecznej. Do określenia jej roli, znaczenia 
i funkcji w kulturze i społeczeństwie wieków średnich stosu
je  się narzędzia badaw cze i pojęcia socjologii, psychologii 
społecznej i indywidualnej, sem iotyki i teorii komunikacji. 
Co więcej, badacze system ów komunikacji współczesnego 
społeczeństw a — poczynając od M arshala  M cL uhana i W al
te ra  Onga — wskazują, że dzisiejszą rewolucję m edialną 
należy również rozpatryw ać i opisywać w perspektyw ie hi
storycznej. Procesy obserw ow ane i rejestrow ane dzisiaj po
przedziła seria zjawisk, w których swoje m iejsce m a również 
średniow ieczna książka rękopiśm ienna.

P rezentu jąc badania  ostatnich dziesięcioleci nad książką 
średniow ieczną chciałbym  skupić uwagę na kilku jedynie 
grupach problem owych.

I. Piśmienność sakralna -  piśmienność pragmatyczna. Po
jęcie  piśm ienności pragm atycznej -  niezwykle użyteczne do 
b ad ań  średniowiecznych procesów kom unikacyjnych oraz 
ku ltu ry  pism a i książki tej epoki -  wprowadziła do obiegu 
naukow ego grupa badaczy z M unster. Realizowany przez 
nich w ciągu kilkunastu lat program  badawczy zaowocował 
se rią  studiów monograficznych i publikacji zbiorowych, jak  
np. P ragm atische  S c h ń ftlic h ke it im  M itte la lter  (1992) lub 
D er Codex im  G ebrauch  (1996). B adania piśmienności 
p ragm atycznej -  rozwijającej się w średniow ieczu od 
X II/X III w. -  zwróciły również uwagę badaw czą na chrze
ścijańską piśm ienność sakralną, dom inującą w społeczeń
stwie E uropy łacińskiej wczesnego średniowiecza.

U kształtow ana jeszcze w późnym  an tyku chrześcijańska 
ku ltu ra  piśm ienna różniła się zasadniczo od piśmienności



pogańskiej starożytności — C esarstw a Rzymskiego. Pi- 
śmienność antyczna bowiem  koncentrow ała się na realizacji 
-  za pom ocą pism a -  zadań życia społecznego i publiczne
go, a ponadto na ułatw ianiu działań i spraw  życia codzien
nego. N atom iast piśm ienność chrześcijańska dotyczyła ży
cia w sensie religijnym i w perspektjrw ie eschatologicznej. 
W  centrurn orientacji życiowej chrześcijanina znajdowało 
się Pismo Święte, z całym  zespołem  ksiąg świętych, które 
były niezbędne dla zrozum ienia Bożego Objawienia i reali
zacji w życiu w skazań Ewangelii. Chrześcijaństwo było reli- 
gią Księgi Świętej i fakt ten  decydująco określał charak ter 
chrześcijańskiej kultury  piśmiennej.

Owa specyficzna k u ltu ra  p iśm ienna  przeszła  w raz 
z chrześcijaństwem  do nowych społeczeństw, tworzących 
średniowieczną E uropę. Zycie tych społeczeństw -  pozosta
jących w kręgu kultury  oralnej -  po przyjęciu chrześcijań
stwa określane było przez teksty  pisane i księgi w stopniu 
większym aniżeli społeczeństwa Rzym u antycznego. W zrost 
w chrześcijańskim  średniowieczu „tekstowej orientacji ży
cia” (jak trafnie określił to H agen Keller) wynikał z in ten
syfikacji sakralnej ku ltu ry  piśm iennej. W  życiu wszystkich 
ludzi chrześcijańskiego średniowiecza -  również ludzi niepiś
m iennych (tzw. illiterati) -  św ięte księgi i teksty  uzyskały 
takie znaczenie, jakiego dotychczas nie posiadał żaden tekst 
w języku łacińskim . Form ułowały one bowiem  i wyjaśniały 
wzorce postaw  religijnych i m oralnych wszystkich bez wy
ją tku  chrześcijan. Co więcej, w chrześcijaństwie pismo 
i książka, jako nośnik boskiego Objawienia, uzyskały god
ność i dostojeństwo, jakiego nie osiągnął nigdy żaden tekst 
lub dzieło literackie w społeczeństwie antycznego świata 
rzymskiego. W  pow stałym  na zlecenie K arola Wielkiego 
w końcu VIII w. (m iędzy 781 a 783) Ew angelistarzu -  lu
ksusowej, bogato zdobionej księdze liturgicznej, pisanej 
złotymi i srebrnym i literam i na barw ionym  purpu rą  perga
m inie -  wykonawca tej księgi, Godeskalk, porównuje w spa
niałość tego kodeksu ze wspaniałością i blaskiem  życia 
wiecznego. Podobnie Dagulf, inny wykonawca ksiąg na 
dworze Karola W ielkiego, widział w złotych literach tekstu



złote słowa Pism a Świętego, które zapowiadają ludziom zło
te  królestw o niebieskie.

T rudno tutaj przedstaw iać szczegółowo współczesne b a 
dania i ich osiągnięcia w zakresie piśmienności sakralnej 
wieków średnich. Sam  zresztą pisałem  już o tym  niejedno
krotnie. Zwrócę tu  tylko uwagę na niektóre zagadnienia 
z tego obszernego pola badawczego.

Jednym  z nich jest recepcja tekstu  pisanego. Dokonywa
ła się ona — szczególnie w kręgach klasztornych -  poprzez 
indyw idualne czytanie oraz słuchanie głośno czytanych 
tekstów , zbiorową służbę bożą oraz objaśnianie tekstów 
św iętych i płynących z nich pouczeń. Przy czym czytanie 
(Jectio) łączyło się wówczas ściśle z rozważaniem, m edytacją 
{pneditatio, consideratio). Czytanie było rodzajem „herm e- 
neutycznego dialogu” m iędzy um ysłem  czytelnika a głosem 
au to ra , k tóry  wywoływały napisane litery tekstu, odczyty
w anego zwykle półgłosem . Ten sposób „akustycznego 
czy tan ia” spraw iał, iż odczytując tekst i wym awiając słowa 
tekstu , średniowieczny czytelnik słuchał „głosu stron” -  
voces p a g in a ru m , jak  wówczas pisano.

C harak terystyczną  cechą recepcji tekstu  w kręgu piś
m ienności sakralnej była również lek tura  „intensyw na” -  
w edług określenia Rogiera Chartier, a więc częste czytanie 
niewielkiej stosunkowo liczby tekstów. Owa „intensyw na” 
lek tu ra  ksiąg świętych, połączona z m edytacją, sprawiła, iż 
teksty  te  wywierały przem ożny wpływ na ludzi. W ydarzenia 
biblijne, sformułowania, wyrażenia i zdania tekstów biblij
nych kształtowały sposoby m yślenia i m ówienia.

B rak  umiejętności czytania nie wykluczał w średniowieczu 
kon tak tu  z tekstem  pisanym . B rian Stock (1983) dokonał 
ważnego — istniejącego w kulturze średniowiecza — rozróż
nienia m iędzy „piśm iennością” {literary) a „tekstualno- 
ścią” (tex tua lity ), rozum ianą jako stała obecność tekstów 
podstawowych dla życia społeczności. Treść owych tekstów 
podstawowych mogła docierać do grupy „niepiśm iennych” 
(illiterati) dzięki powszechnem u zwyczajowi głośnego ich 
odczytywania w grupach słuchaczy. S tudia szczegółowe, np. 
W olferta van E gm onda (1999) nad drogam i rozpowszech
niania informacji hagiograficznych pokazały, że wiedza ha-



giograficzna przyswajana była w wiekach średnich nie tylko 
przez indywidualne czytanie żywotów świętych, ale również 
dzięki głośno odczytyw anym  tekstom  hagiograficznym lub 
używaniu przykładów z życia i cudów świętego w kazno
dziejstwie.

II. Rozwinięta już we wczesnym  średniowieczu in ten 
sywna kultura pism a i książki objęła obszar sakralny, religij
ny. N atom iast różne dziedziny działań praktycznych i ak 
tywności człowieka długi czas obywały się bez znajomości 
i użytkowania pism a. Zycie codzienne ludzi, zarówno p ry 
w atne jak  i publiczne, upływało w świecie kultury  pam ięci, 
opartej na kom unikacji oralnej. Isto tne elem enty średnio
wiecznego porządku społecznego i ustroju politycznego 
kształtowały się we wczesnym  średniowieczu bez użycia pi
sma. Podstawowe dla rozwoju średniowiecznych s truk tu r 
społecznych i politycznych zm iany dokonywały się w świe
cie kultury  oralnej.

Zmiana zasadnicza -  „wielki przełom ” w strategiach ko
munikacyjnych i kulturze piśmiennej Europy łacińskiej na
stąpił w X II i X III w. Pojawiła się wówczas „pragm atyczna 
piśmienność”. Od tego czasu pismo wkracza w różne dziedzi
ny działalności ludzi, staje się narzędziem  zamierzonych, pla
nowanych działań i praktyki życiowej. N astępuje zatem  
w X II i X III w. jakby rozwidlenie m odelu piśmienności: obok 
uprawianej dalej sakralnej piśmienności pojawia się i rozwija 
piśmienność praktyczna, służąca magazynowaniu i przekazy
waniu wiedzy, usprawnieniu struk tur życia społecznego i po
litycznego, dostarczająca wiedzy i wskazówek postępowania 
w działaniach praktycznych życia codziennego.

Owa wielka zm iana jakościowa ku ltu ry  piśm iennej, 
a więc rozwoju pragm atycznej piśmienności, dokonała się 
w szerokim kontekście przeobrażeń instytucjonalnych i in
telektualnych, w ystępujących w społeczeństwie i kulturze 
E uropy łacińskiej X I-X III w. W ym ieniając tu  tylko najw aż
niejsze zjawiska i procesy wskazać trzeba na następujące 
przeobrażenia:
• szybki rozwój nowych form m yślenia, nowych m etod 

poznawania i rozum ienia świata; racjonalnych form prze
widywania i planow ania działań;



• pow stanie nowego typu szkóf — uniwersytetów, które sta 
ły się ważnym i ośrodkam i kultury  piśm iennej i wiedzy 
książkowej;

• zm iany instytucjonalne w Kościele, oparcie życia kościel
nego na ujednoliconym praw ie pisanym ;

• kształtow anie się nowej koncepcji państw a i władzy, stan
daryzacja praw a dzięki tekstom  pisanym  i tworzenie sy
stem u zarządzania opartego na piśmie;

• okres rozwoju społecznego i gospodarczego wspólnot 
m iejskich, a w ram ach tych wspólnot rozwój pisemnych 
form, norm ujących życie społeczne i racjonalizujących ży
cie gospodarcze.
Pojawiały się od X II w. nowe rodzaje piśm iennictwa 

generow ane przez inne teksty. N ależały do nich wielkie 
syntezy filozoficzne, teologiczne lub prawnicze — sum m y, po
rów nyw ane przez E rw ina Panofskiego do katedr gotyckich. 
O parte  one były na wcześniejszych tekstach  pisanych, zbie
rały  i in terpretow ały  wszystko to, co zostało dotąd napisane 
o Bogu, świecie i ludziach. Jako gatunek piśm iennictwa po
jaw ia ją  się w pełnym  i późnym  średniowieczu teksty, które 
u trw alały  i generalizowały p rak tykę życiową w formie trak 
tatów  z różnych dziedzin wiedzy praktycznej. Jak  pokazały 
np. p race Jana-D irka  M ullera w późnym  średniowieczu 
rozbudow ane było piśm iennictwo przekazujące wiedzę po
trzeb n ą  w ładcy i ludziom jego dworu. Obejmowało ono róż
nego typu  „zwierciadła w ładcy”, w prow adzenia do życia na 
dworze i „sztuki dw orskiej” (w tym  teksty  z pogranicza 
fikcji literackiej i historiografii), podręczniki dobrego zacho
w ania przy stole, opisy uroczystości dworskich, aż do 
podręczników polowania i fechtunku.

Rozwój piśmienności pragm atycznej w średniowieczu, 
a więc gwałtowny rozwój „upiśm iennienia” społeczeństwa 
wieków średnich to nie tylko zjawisko zm iany mediów ko
m unikacyjnych i strategii kom unikacyjnych — w ypierania 
przekazu fonicznego (oralności) przez przekaz graficzny (piś- 
m ienność). Je s t to przede wszystkim  zm iana w m entalności 
— a więc akceptacja możliwości i użyteczności pism a w za
kresie m agazynow ania i przekazyw ania informacji, w róż
nych dziedzinach wiedzy i aktyw ności ludzkiej. M ichael



Clanchy nazwał to zjawisko „wzrostem m entalności literac
kiej”, zaś Aleida i Jan  Assm annowie określili je  jeszcze b a r
dziej generaln ie jako  „m yślenie uzależnione m ediam i 
kom unikacyjnym i”. W  świetle ostatnich badań, rozwój śred
niowiecznej piśmienności pragm atycznej był początkiem  
podstawowych dla kultury  europejskiej procesów „upi- 
śm iennienia” (lub „alfabetyzacji”) życia zbiorowego i indy
widualnego, ze wszystkimi konsekwencjam i in telek tualny
mi i społecznymi tych procesów.

III. Dotknęliśm y tutaj tylko niektórych problem ów zwią
zanych ze specyfiką piśm ienności -  kultury  piśm iennej 
i książki w średniowieczu. Do innych, ważnych, a nie 
omówionych tutaj zagadnień należy heterogeniczność kultury 
piśm iennej wieków średnich -  rozwój piśm ienności w języ
kach narodowych obok piśm ienności łacińskiej. Nie zdołali
śmy również przedstawić obecnego w badaniach współcze
snych problem u różnych obszarów i kręgu komunikacji 
społecznej posługującej się pism em , a także społecznych 
sieci komunikacji piśm iennej w średniowieczu. B adania 
ostatnich lat ukazały ponadto zm iany zew nętrznej postaci 
książki średniowiecznej, k tóre wpływały na recepcję tekstu. 
W reszcie ważnym  zjawiskiem wydaje się pojawienie e le
m entów  wizualnych kom unikacji społecznej w książce śre
dniow iecznej. S ą  to je d n a k  p rob lem y sygnalizow ane 
w ostatnich publikacjach, które wym agają dalszych, pogłę
bionych i szczegółowych badań.

U kazanie perspektyw y historycznej w tem atyce naszej 
konferencji wydawało się zabiegiem  potrzebnym . K om pe
tencje w użytkowaniu współczesnych mediów kom unikacyj
nych rozwiniętych technologii zależne są  ciągle jeszcze od 
biegłości w posługiwaniu się tekstem  pisanym  — książką.



prof. dr hab. Paulina Buchw ald-Pelcow a
Uniwersytet Warszawski

О STARYCH DRUKACH U PROGU NOWEGO 
TYSIĄCLECIA KILKA REFLEKSJI

N a w stępie chcę zauważyć, iż choć w ty tu le  wym ieniłam  
sta re  druki, to w rzecz3rwistości uwagę sw ą skupiłam  nie 
tylko na nich, jako  produktach  sztuki drukarskiej w ytw arza
nych od XV po koniec X V III wieku, ale szerzej -  na daw 
nej książce. S ta re  druki b ęd ą  jednak  głównym przedm iotem  
m oich refleksji, co nie oznacza, że neguję rolę książki ręko
piśm iennej w tym  okresie, czyli istnienie dwóch obiegów 
książki, drukow anej i rękopiśm iennej, czem u w swoich b a 
daniach daw ałam  wielokrotnie wyraz. Przede wszystkim 
chciałabym  przekazać kilka myśli o tym , jak  dzisiaj patrzy
m y na rolę i znaczenie książki dawnej w ówczesnej kulturze, 
także w życiu społecznym  i politycznym  oraz czym jest ona 
dla nas, w łaśnie u progu nowego tysiąclecia, a zwłaszcza jak  
dzisiaj przedstaw iają się badania  nad  nią, z czym startu je
m y w nowy wiek.

T en p u nk t widzenia, zorientow anie się w stanie badań  
w różnych dziedzinach związanych z daw ną książką przy
świecał podjęciu oceny dotychczasowych wyników, gdy 
przed praw ie 30 laty  obchodziliśmy na sesjach w W arszawie 
i K rakow ie pięćsetlecie książki drukow anej w Polsce, 
a w krótce potem  pięćsetlecie polskiego słowa drukowanego 
na konferencji we W rocławiu. Tym sesjom i wystawom 
towarzyszyły -  poprzedzały je  bądź następow ały po nich — 
liczne wydawnictwa, nie tylko publikacja m ateriałów  konfe
rencyjnych, ale w ielu podstaw ow ych do dziś książek



i rozpraw, obok popularnych książeczek i wydawnictw przy
bliżających szerszym kręgom  książkę daw ną, książkę d ru 
kow aną i dzieje d rukarstw a w Polsce.

W  2003 r. moglibyśmy obchodzić inne pięćsetlecie -  n ie
przerwanego już rozwoju drukarstw a na ziemiach dawnej 
Rzeczypospolitej, gdyż w 1503 r. rozpoczął w Krakowie 
działalność K asper Hochfeder. W praw dzie K raków  byl tyl
ko przystankiem  jego pracy  drukarskiej, działał wszak 
w N orym berdze już od 1491 r., a w M etzu  — przed i po po
bycie w Krakowie. Choć początki działalności H ochfedera 
w Krakowie budzą jeszcze pew ne wątpliwości (by przywo
łać pracę choćby A nny Lewickiej-Kam ińskiej), podaw ane 
są  też wcześniejsze do 1503 r. daty: 1501, 1502 (Em il Veke- 
ne), to najwcześniejszy znany, datowany druk z Krakowa 
C om pendiosa  ars de  ep isto lis  Franciszka N igra m a ozna
czenia 20 czerwca 1503 r. Od tego m om entu  p rasy  d ru k ar
skie w Krakowie działały już bez większych przestojów. Ta 
rocznica nie zmobilizowała jednak  badaczy i osób zain tere
sowanych daw ną książką do podobnych działań, jak  w 1974 
i 1975 r. Trzeba jednak  zauważyć, iż na szczęście, niezależ
nie od jubileuszy czy innych okazji, ostatnie lata  przyniosły 
pew ne ożywienie zainteresow ań daw ną książką, a zwłaszcza 
starym i drukam i. W ynika to wyraźnie z przeglądu prac 
badawczych, bibliograficznych i bibliotecznych, opubliko
wanych ostatnio. Stwierdzić m ożem y znaczny wzrost liczby 
takich publikacji. W zrost ten  widać choćby w wyraźnym  
zw iększeniu liczby pozycji w ykazyw anych w indeksie 
przedm iotowym  pod hasłem  „stare d ru k i” w Polskiej B i
bliografii B iblio logicznej i Bibliografii Bibliografii, nie 
mówiąc już o tym , że nie wszystkie prace om aw iające tę 
tem atykę dały się tak  zaklasyfikować. W zrasta  zarówno 
liczba prac badawczych, jak  i publikacje katalogów i infor
m atorów  o zasobach starych druków w różnych bibliote
kach. A przecież obok nich daw na książka zaczyna być obe
cna w Internecie, opisy poszczególnych kolekcji bądź ich 
fragm entów przekazyw ane są na szczęście już także na 
nowych nośnikach, a n iektóre obiekty dostępne są dzięki 
technice cyfrowej w bibliotece wirtualnej, nie mówiąc już 
o innych formach zastępczych, zwłaszcza mikrofilmach.



W szystko to ułatw ia dostęp do oryginałów, a tym  samym 
ułatw ia, a czasem  wręcz umożliwia badania. Niemniej 
postęp digitalizacji zbiorów, organizacja prac nad nią, też po
stawi nowe problemy przed osobami zajmującymi się starymi 
drukami, czy to z racji obowiązków służbowych, bibliotecz
nych, czy też zainteresowanych nimi badawczo.

Podkreślić trzeba, iż coraz częściej pracom  powstałym 
w Polsce tow arzyszą bardzo cenne publikacje z krajów oś
ciennych, co przecież jes t rzeczą naturalną, gdyż przedm io
tem  badań  i informacji jes t książka pow stała, a zwłaszcza -  
funkcjonująca -  w wielonarodowej Rzeczypospolitej, a także 
na ziemiach, które dziś należą do innych organizmów pań
stwowych. Z drugiej strony, coraz częściej pew ne opracow a
nia, rozprawy i katalogi powstać mogły dzięki szerokiemu 
otwarciu granic na zachód, ale i na wschód, możliwości p ra 
cy zwłaszcza w bibliotekach niemieckich, rosyjskich, ukraiń
skich, szwedzkich i współpracy z tymi bibliotekami, bogatymi 
w książki polskie, w tym  często dzieła w naszych księgozbio
rach nieobecne, zatracone. Dość wspom nieć katalog d ru 
ków polskich i poloników 1501-1700 z Herzog August 
B ibliothek W olfenbiitteł, opracow any przez M ałgorzatę Go- 
łuszkę i M ariana  M alickiego z Biblioteki Jagiellońskiej, 
opublikow any w latach 1991-1994, czy przygotowywany 
pod kierunkiem  H anny  Łaskarzewskiej z Biblioteki N aro
dowej katalog biblioteki Stanisława Augusta przechowywanej 
w  Kijowie, a także trzeci tom  G a ze t u lo tnych  po lskich  
i P olski do tyczących  K onrada Zawadzkiego, którego pow
stanie umożliwiła właściwie tylko penetracja  zbiorów zagra
nicznych — przykładów  takich można podać więcej.

Inne otwarcie -  na nowe technologie, na nowe kierunki 
badawcze też stało się w pewnym  stopniu łatwiejsze, pojawiły 
się bowiem  nowe możliwości kontaktów, współuczestnicze
nia w pew nych przedsięwzięciach m iędzynarodowych, choć 
czasem  jakby  tylko symbolicznie, w niewielkim stopniu. 
Nowe możliwości techniczne są rzeczywiście wykorzystywa
ne w opracowyw aniu, udostępnianiu starych druków, ale 
jes t to głównie dom ena praktyki bibliotecznej. Są to sprawy 
u nas m ało jeszcze zbadane i opisane, a piśm iennictwo na te 
tem aty  dość ubogie. W ym ienić m ożem y przede wszystkim



omówienia i sprawozdania Anny Sitarskiej, M arianny Czap
nik, K atarzyny Śląskiej, ogłaszane w fachowej prasie biblio
tekarskiej. Jest jednak  możliwość korzystania z bogatej juz 
litera tury  zagranicznej, choćby z w ydanych w 1992 r. m a
teriałów  z m iędzynarodowej konferencji w M onachium  w li
stopadzie 1990 r., poświęconej retrospektyw nem u katalogo
waniu w Europie m ateriałów  drukow anych XV-XIX w., 
a więc jeszcze przed utworzeniem  Konsorcjum Europejskich 
Bibliotek Naukowych, co znacznie ożywiło ten  typ  prac (do
dajmy, że z Polski, jako jeden  z 18 członków stowarzyszo
nych, figuruje Biblioteka U niw ersytecka w W arszaw ie), czy 
z bogatym  zbiorem  prac powstałych wokół E S T C  (w tym  
także pióra polskich autorów  -  A nny Sitarskiej, H enryka 
HoIIendra, M arii M . B iernackiej).

Odnotować też m ożem y pew ne zm iany w sam ym  zakre
sie badań i ich metodologii. M oże zresztą  nie tyle zmiany, 
co inne rozłożenie akcentów, większe zainteresow anie się 
tem atam i czy typam i książek dotąd m niej badanym i i opra
cowywanymi. Zm iany następu ją  też w zakresie bibliografii 
starych druków, co widać w postępującym  precyzow aniu 
opisu bibliograficznego, w prow adzaniu do opisu katalogo
wego nowych elem entów, nie mówiąc już o fakcie tak  donio
słym, istotnym , jak  przyjęcie m iędzynarodow ej form y 
ISBD/A. Ale to, co najbardziej m oże uderza, to zwiększenie 
zainteresow ania starym i drukam i poza głównymi ośrodka
mi badawczym i i większymi bibliotekam i, owocujące k a ta 
logami bądź tylko inform atoram i o m ałych zbiorach starych 
druków, zwłaszcza w m uzeach, archiwach. Czasem  katalogi 
te dalekie są od poprawności, choćby względnej, niektóre 
jednak  opracow ane są starann ie  i fachowo. I druga obser
wacja, jeśli pozostać przy katalogach: publikow ane są  już 
nie tylko katalogi druków polskich XVI w., a raczej szerzej, 
wzorem Piekarskiego, Kaweckiej-Gryczowej i ich następ 
ców: polonica XVI w., ale także druków  polskich i obcych 
XVI w. łącznie, jak w ukazującym  się już katalogu Biblioteki 
U niw ersyteckiej w W arszaw ie, czy przygotow yw anym  
przez Bibliotekę Jagiellońską (w tym  przypadku po opubli
kowaniu w trzech łom ach katalogu poloników XVI w.) peł
nym  katalogu druków XVI w. Opracow ywane są także i pu 



blikow ane katalogi poloników XVII w. Po ka ta log i Jadwigi 
Rudnickiej zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. W arszawy 
ukazał się wielotomowy katalog Biblioteki Zakładu Narodo
wego im. Ossolińskich we W rocławiu w opracowaniu W ie
sława Tyszkowskiego. Z racji bogactwa zbiorów tej właśnie 
książnicy, obfitującej głównie w druki polskie, a także poda
w ania wielu danych pom ijanych dotąd w katalogach, m.in. 
choćby informacji o dedykacjach, aprobatach, cenach itd., 
m a on podstawowe znaczenie dla osób zajmujących się 
książką, lite ra tu rą  i ku ltu rą  XVII w., a tych jes t w chwili 
obecnej więcej, niż specjalistów od XVI w. N aturalnie 
i w  przeszłości, i obecnie, mniejsze biblioteki, jeśli zdecydo
w ały się publikować swoje katalogi starych druków, obejm o
w ały ich całość, czasem  naw et przesuwając datę  końcową 
do początków X IX  w. Pam iętać też trzeba, że i Biblioteka 
Publiczna m .st. W arszaw y i Biblioteka Ossolineum, miały 
już  wcześniej opublikow ane katalogi inkunabułów  i poloni
ków X V I w., zrozum iałą więc rzeczą było w ich przypadku 
zajęcie się późniejszymi drukam i, z kolejnego stulecia. Są 
jed n ak  inne przedsięwzięcia wskazujące na to, iż u nas zain
teresow anie bibliografów i badaczy wzbudza coraz częściej 
książka z X V II i X V III w. Znany węgierski badacz i biblio
graf ,̂ G edeon Borsa, obserw ując podejm owane i realizowa
ne p race w  różnych ośrodkach E uropy i A m eryki, stw ier
dzał przed kilku laty  (tekst ten  ukazał się w tłum aczeniu na 
język polski w 1996 r.), iż głównym punktem  współczes
nych b ad ań  księgoznawczych na świecie są  druki XVI w. 
O bserw acje Borsy dotyczą jednak  właściwie tylko prac bib
liograficznych i katalogowych, ich publikacji. Obserwacja 
innych dziedzin badań  księgoznawczych na świecie wskazu
je  raczej inne preferencje. W racając jednak  do polskich ba
dań  i prac  bibliograficznych poświęconych starym  drukom , 
stwierdzić należy, że przedm iotem  ich są przede wszystkim 
druk i polskie i Polski dotyczące, a więc polonica, choć okre
ślenie to nadal w prak tyce -  ale chyba i w teorii -  stwarza 
nam  trochę trudności.

U stalenie zakresu pojęcia p o lo n icu m , kryteriów  doboru, 
nie dotyczy naturaln ie  tylko starych druków, jednak  właś
nie w pracach bibliograficznych opisujących, spisujących



stare druki jes t szczególnie ważne, często poruszane, a roz
strzygnięcie tego problem u wyjątkowo trudne, nie tylko 
z racji zmieniających się granic państw a i jego ziem lennych, 
a zwłaszcza wielonarodowego charak teru  Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. N iekonsekw entnie był rozstrzygany zwła
szcza problem  druków  śląskich, w m niejszym  stopniu doty
czyło to druków  pom orskich. Bez wątpliwości włączano 
druki zarówno z P rus Królewskich, wchodzących w skład 
Rzeczypospolitej, jak  i z P rus Książęcych, tak  długo, jak  by
ły lennem  polskim, to jest do trak ta tu  welawsko-bydgoskie
go. Pomorze Zachodnie jako miejsce druku raczej konse
kw entnie pozostawiano poza zasięgiem  zainteresow ania 
bibliografów, ograniczających się do spisywania poloników. 
Problem  stanowi Śląsk. W  XV i XVI w. związki Polski i Ślą
ska, zwłaszcza zaś K rakow a i W rocławia (nb. połączonego 
z Gnieznem  kościelnie) były rzeczywiście silne, były też róż
nego rodzaju: kulturalne, naukowe, kościelne, a przede 
wszystkim personalne, nie istniały natom iast więzi p ań 
stwowe. Problem  druków  śląskich okazał się szczególnie 
istotny po II wojnie światowej, gdy Śląsk stał się częścią 
państw a polskiego, a zbiory biblioteczne zasiliły liczne sile- 
siaca. Term in ten  chętnie stosował w X V III w. Józef A n
drzej Załuski. Interesow ał się nimi wyraźnie, wyróżniał je  
jednak  formalnie. Po 1945 r. podjęto w Katowicach i we 
W rocławiu opracowanie śląskiej bibliografii retrospektyw 
nej, jednak  w katalogach i bibliografiach, które m iały zawie
rać polonika, niekonsekw entnie traktow ano druki wytłoczo
ne na Śląsku, nie wykazujące żadnych związków z Polską 
przez osobę autora, język bądź treść książki — włączano je  
lub rezygnowano z nich.

Pomijam inne aspekty  rozważań nad  pojęciem poloni- 
cum , w tym  stosowanie rozróżniania ich sen su  stricto , to 
jest właściwych, od ubocznych, niejako drugiego stopnia, 
sensu  largo. W spom nieć tu  jednak  w arto, że w sposób in te
resujący włączył się w te  rozważania u sam ego właściwie 
końca poprzedniego wieku Jacek  Puchalski, w książce opu
blikowanej w 1997 r. {Polonika z obszaru  n iem iecko ję 
zycznego  -  p o za  gran icam i R zeczyp o sp o lite j w  w ieku  
XVI ) ,  nie mówiąc już o tym , że publikacja ta  rysuje in tere



sujące perspektyw y dalszych badań  w tym  kierunku, i to 
nie tylko ze względu na podjęcie ważnego tem atu  obecności 
naszej książki, a raczej dziel naszych autorów w Europie, 
ale ze względu na sposób opracowania i zastosowane m eto
dy badawcze. N otabene problem  zwłaszcza druku dziel 
polskich autorów  w oficynach zagranicznych i obecności ich 
książek w zbiorach obcych budził zainteresow anie od 
daw na, i to nie tylko księgoznawców, bardziej może specja
listów z innych dziedzin. Profesor W aldem ar Voise dał przed 
przeszło 20 laty w swojej książce (opublikowanej w Polsce, 
ale z tekstam i głównie w języku francuskim ), poświęconej 
obecności tem atów  polskich w Europie od X IV  po X V III 
w., poświadczonej głównie książkami polskich autorów  wy
daw anych i tłum aczonych poza Polską i autorów  obcych 
w Polsce, ty tuł w tedy może trochę zaskakujący — Europolo- 
nica . Z aw arte tam  rozpraw y są zresztą czasem  tylko zary
sem , szkicem  problem u, wcześniej i później obszerniej i do
głębniej opracow anego przez innych badaczy (zresztą też 
nie księgoznawców), jak  choćby związki polsko-szwajcar
skie, a  właściwie polsko-bazylejskie, interesująco ostatnio 
przedstaw ione przez M acieja W łodarskiego. O statnio udało 
się też odnaleźć dalsze potw ierdzenia związków polsko-ni- 
derlandzkich w zakresie książki em blem atycznej, zobowią
zujące zresztą  do dalszych badań  w tym  zakresie.

Trzeba też w yraźnie stwierdzić -  coraz więcej wiemy, ale 
i coraz bardziej interesuje nas nie tylko to, jaka książka była 
u nas produkow ana, drukow ana, ale i co napływ ało do nas, 
było dostępne z oferty zagranicznej. Obok analizy i publika
cji inw entarzy i katalogów dawnych księgozbiorów coraz 
więcej m am y też informacji o ówczesnej ofercie księgar
skiej, o katalogach księgarskich i aukcyjnych, a także 
inw entarzach introligatorów. Choć handel książką, księgar
stwo jes t nadal zbyt słabo opracow ane, poza pewnym i tylko 
ośrodkam i czy też pew nym i okresam i, coraz więcej jest 
m ateriałów  opublikow anych umożliwiających zintensyfiko
w anie prac i w tej dziedzinie.

N atom iast jeśli chodzi o książkę zagraniczną w dawnych 
księgozbiorach polskich, ostatnie dziesięciolecia ubiegłego 
w ieku przyniosły w ażne publikacje. Nie wspom inając już



о m onum entalnej publikacji profesor Alodii Kaweckiej- 
Gryczowej o bibliotece ostatniego Jagiellona (np. ukazały 
się i ukażą niedługo cenne uzupełnienia do tego opracow a
nia), wym ienić trzeba też doskonale opracow aną m onogra
fię Volsciany, potrzebę której sygnalizowano już przed wielu 
laty, jeszcze przed 1939 r., opracow aną przez Andrzeja 
Obrębskiego. Ta wzorowo i niesłychanie pracowicie przygo
towana publikacja może też dawać perspektyw y dalszych 
badań.

Zastrzegłam  na w stępie, że chcę przedstawić tylko kilka 
refleksji na tem at starych druków u progu nowego tysiąclecia, 
głównie przez pryzm at dokonań ostatnich trzech dziesięcio
leci, co związane jest z faktem  wspomnianego podsumowy
wania wcześniejszych badań z okazji rocznicy pięćsetlecia 
polskiego drukarstw a. Pełny przegląd tych najnowszych b a 
dań przedstaw ię w innym  miejscu, tu  zwrócę uwagę, bardzo 
wybiórczo i trochę subiektjrwnie, na pew ne tylko nowsze 
publikacje, te  właśnie, które wnoszą coś nowego i rysują no
we perspektyw y badań, i to wybierając te  dotyczące wie
ków X V II i X V III. N a X V III w. głównie dzięki ośrodkowi 
wrocławskiem u, skupiała się zresztą od daw na uwaga bada
czy i bibliografów. B adania te  zyskały zwolenników i w in
nych ośrodkach: G dańsku, Krakowie, Toruniu, W arszawie. 
Zatrzym am  się przy pracach pom orskich, a konkretnie na 
książce Iwony Im ańskiej D ruk  ja k o  w ielo funkcyjny  p r z e 
ka z w  czasach sa sk ic h , k tóre zresztą zostają coraz bardziej 
włączane w orbitę zainteresow ań badaczy różnych specjal
ności, w tym  bibliologów. Iwona Im ańska poprzedziła tę  p u 
blikację wielu rozpraw am i mówiącymi o różnych aspektach 
kultury  książki głównie na Pomorzu, jak  np. o katalogach 
księgarskich, a naw et o tak  egzotycznym  problem ie jak  
książka na loterii (zjawisko to odnajdujem y też, choć 
w mniejszym zakresie, także w W arszawie), a także książką 
o Obiegu k s ią żk i w  Prusach K rólew skich . Choć można 
mieć zastrzeżenia do pew nych jej stw ierdzeń czy może n a 
wet uproszczeń, praca Im ańskiej jest ważna właśnie ze 
względu na dążenie do ukazania różnych rzeczywiście 
aspektów istnienia książki w społeczeństwie, jej funkcji spo
łecznej, stworzenia solidnej bazy źródłowej dla tych badań,



w tym  korpusu wszystkich druków  znanych czy to z biblio
grafii i katalogów, czy to z innych źródeł, nie ograniczając 
się, jak  zwykle, do Bibliografii po lsk ie j E streichera, co 
pozwoliło jej także na uściślenie danych liczbowych. Na 
drugim  niejako biegunie prac związanych z książką X V III w. 
trzeba postawić m onografię D rukarn i Wolnej Jana  Potoc
k iego  w  W arszaw ie 1788-1792  Józefa Szczepańca. Nie za
trzym ując się na bardzo interesującym  omówieniu dziejów 
tej oficyny, uwzględniającym  także problem  upowszechnia
nia jej wytworów, a więc reklam ę, ceny, czytelnię działają
cą  przy D rukarn i, nieco uwagi poświęcić chcę zajmującej 
większość książki bibliografii publikacji D rukarni Wolnej, 
a raczej tem u, jak ie  nowe elem enty  uznał Szczepaniec za 
ważne dla ich opisu, oprócz stale w ystępujących. Np. w opi
sie zawartości (a je s t to rzadko stosowane) podał przy opisie 
w ydań i w ariantów  nie tylko położenie sygnatur, kustoszy, 
liczbę wierszy na  stronach, ale naw et w ym iar w centym e
trach  wysokości kolum n tekstu . Zupełnym  novum  jes t ozna
czenie użytego papieru  w edług num erów  sporządzonego 
przez Szczepańca wykazu gatunków  papieru  występującego 
w drukach D rukarn i Wolnej. Podobnie szczegółowo opisy
w ała zaw artość tekstu  Irena Dziok-Strelnikow a {Bibliogra
fia d ruków  lubelsk ich  1630-1800).

Przykładów  w zbogacenia, s taw ian ia  now ych p y tań  
badaw czych i prób odpowiedzi na nie, poszerzania o nowe 
elem enty  zarówno prac monograficznych jak  i bibliografii 
oraz katalogów m ożna wym ienić sporo. Tu wskażę na je 
szcze ważne opracow anie -  katalogu poloników XVII w. 
Ossolineum; 9 tom  tego katalogu, obszerny, w ypełniają in
deksy -  widom y to znak, jak  wiele dać może szczegółowy 
opis druków! I jeszcze jedno przypom nienie -  po 1974 r. 
ukazały się trzy tom y D ru ka rzy  daw nej P olski (T.I, cz. 
druga w dwóch tom ach, tom  III, cz. 1; W ielkopolska, cz. 2: 
M a z o w s z e )  obejm ująca przede w szystkim  drukarstw o 
X V II-X V III w., a także — wreszcie — część II tom u 34 
Bibliografii p o lsk ie j E streichera.

Pragnę też zwrócić uwagę na dwie ważne sprawy: zajęcie 
się nowymi typam i druków  (szczególne osiągnięcia notuje
m y w zakresie druków  prasowych, zwłaszcza dzięki fijnda-



m entalnej bibliografii K onrada Zawadzkiego i jego książce: 
P oczątki p ra sy  polskiej, ale też kalendarzy, druków em ble- 
m atycznych. Dla badań  X V III w. wiele daje opublikowanie 
ogłoszeń prasowych o książkach. Druki prasowe kalendarze, 
powieści, panegiryki, druki dewocyjne, a także w eteryna
ryjne, m edyczne -  to niejako „drugi so rt” lite ra tu ry  tam 
tych czasów. Są one jednak  niesłychanie ważnym  składni
kiem  kultury  owych czasów, sięgano do nich częściej niż do 
książek naukow ych czy literackich. I w łaśnie zainteresow a
nie się nasze nimi jest pew nym  choć stopniu n o vu m , jak  
i to, że stare  druki coraz częściej in teresu ją  nie tylko biblio- 
logów i bibliografów, czy naw et szerzej -  hum anistów, ale 
i specjalistów z różnych innych dziedzin wiedzy. I to coraz 
szersze zainteresow anie się nimi, sięganie do nich, i nas, b a 
daczy dawnej książki, bibliografów zajm ujących się starym i 
drukam i, zobowiązuje do zwiększenia wysiłków w pracę 
w tym  zakresie, szukanie nowych rozwiązań, nowych tem a
tów i nowych m etod i narzędzi badawczych.
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STAN BADAŃ I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PRAC NAD 
HISTORIĄ POLSKICH CZASOPISM TYPOGRAFICZNYCH 
W LATACH 1901-1939

D ziew iętnastow ieczne czasopism a drukarsk ie  w Polsce 
m ają  już sw ą historię periodyki w ydaw ane w minionym 
stuleciu czekają na opracowanie. Najlepiej rozpoznane są 
te, k tó re  ukazyw ały się w W arszawie od początku X X  wie
ku do II wojny światowej i ten  okres wydaje się być najbliż
szy syntetycznego ujęcia.

W  latach  1901-1918, jeszcze pod zaboram i, niewiele 
w ydaw ano czasopism  drukarskich, natom iast w okresie 
m iędzyw ojennym , w Polsce niepodległej, periodyki typo
graficzne i graficzne były najliczniejszą g rupą pism  zawodo
wych, dobrze świadcząc o aktywności środowiska poligrafów. 
D la historyków  czasopiśm iennictwa, zwłaszcza fachowego, 
dla badaczy drukarstw a, ruchu zawodowego i sztuki graficz
nej stanow ią one niezastąpione źródło wiedzy „z pierwszej 
ręk i” -  stąd  tak  w ażne jes t poznanie poszczególnych perio
dyków, a następnie podjęcie trudu  opracow ania dziejów 
czasopiśm iennictw a drukarskiego w kolejnych okresach hi
storycznych dwudziestego stulecia.

Jeszcze przed II wojną św iatową ukazały się dwa teksty 
tra k tu ją c e  o czasopism ach d rukarzy : pierw szy pióra 
Z. Szem plińskiego ukazał się w 1929 r. na łam ach „S taty 
styki P racy ” i dotyczył w ogóle prasy  zawodowej w naszym 
kraju^, drugi pt. Zaw odow e czasop iśm ienn ic tw o  drukar
sk ie  zamieścił w 1931 r. „Przegląd G raficzny”-̂  — są to je d 
nak tylko krótkie informacje o kilku ty tułach prasowych. Po



wojnie natom iast ukazały się m. in. trzy następujące opra
cowania nt. prasy zawodowej, w których są  też fragm enty 
poświęcone periodykom  drukarskim : B. Korczak: S ta ty s ty 
ka  czasopism  ruchu zaw odow ego w  latach 1848-1939  
(„Rocznik Historii Czasopiśm iennictw a Polskiego” 1966 z. 
2 s. 182-204), L. Hass: C zasop iśm ienn ic tw o  po lsk iego  ru 
chu zaw odow ego w  latach 1918-1939  („Rocznik B ibliote
ki N arodow ej” 1974 s. 130-137), A. Paczkowski: Prasa  
po lska  w  latach 1918-1939  (W arszawa 1980 s. 296-299).

Czasopismom mistrzów „czarnej sztuki” wychodzącym 
w stolicy w X IX  i X X  w. Stanisław  Ciepłowski poświęcił 
dwie prace: artykuł ogłoszony w „Biuletynie Poligraficz
nym ” z 1975 r. C zasop ism a d ru ka rzy  w arszaw skich  
1870-1939^  oraz publikację zatytułow aną W arszaw skie  
czasopism a poligrafów  1897-1939  w ydaną w 1995 r.^. 
Autor potraktow ał tem at dość pobieżnie, a opracow ania da
lekie są od kom pletności i precyzji danych faktograficznych.

Nieco wiadomości o niektórych periodykach odnaleźć 
można w publikacjach traktujących o sztuce książkowej, 
dziejach drukarstw a i litografii, historii organizacji pracow 
ników i właścicieli zakładów typograficznych, rozwoju tech
nik poligraficznych. Za przykład niech posłużą książki Ireny 
Tessaro-Kosimowej: H istoria litografii w arszaw skie j^  i J a 
nusza Sowińskiego: S ztu k a  typogra ficzna  M łodej Polski, 
Typografia w ytw orna  w  Polsce  i P olskie drukarstw o'^, 
w których au tor pisze o „Poradniku G raficznym ”, „Polskim 
Poradniku G raficznym ”, „D rukarzu W spółczesnym ”, „G ra
fice Polskiej” i innych ubiegłowiecznych czasopismach, 
podając podstawowe o nich informacje. Zaw ierają je  także 
wydawnictwa poświęcone drukarzom , wydawcom, grafi
kom, ilustratorom  książek i czasopism, m.in. kolejne tom y 
Słow nika pracow ników  k s ią żk i po lsk ie j^  i E ncyklopedia  
w ied zy  o książce^.

Tylko kilka tytułów  czasopism typograficznych ukazują
cych się w latach 1901-1939 doczekało się omówienia. 
Pracując nad periodykam i polskich drukarzy z X IX  w., 
przygotowałam artykuł prezentujący „Przegląd D rukarsk i” 
Sew eryna Baylego z 1901 r. — nieznany periodyk rozpoczy
nający dzieje prasy drukarskiej w m inionym  stuleciu  ̂ O.



O publikowałam  nadto  studia poświęcone trzem  XX-wiecz- 
nym  pism om, k tóre takich opracowań nie miały. Są to: 
„G rafika” w ydana w 1912 r. staraniem  W ładysława Ł azar
skiego, „Pracow nik Graficzny” z lat 1928-1939 -  organ 
Związku Litografów, Chemigrafów i Pokrewnycłi Zawodów 
w Polsce, redagowany przez Bronisława Kosierkiewicza oraz 
„G rafika” wychodząca z p rzerw ą od 1930 do 1939 r. jako 
periodyk dwu stowarzyszeń — Związku Polskich Artystów 
Grafików i Zrzeszenia Kierowników Zakładów Graficz- 
nych^i.

I to wszystko co na tem at czasopism typograficznych m i
nionego stulecia ukazało się drukiem . A ktualnie przygoto
wuję artykuł o „Poradniku G raficznym ” w ydaw anym  w la
tach  1905-1906 i jego kontynuacji pt. „Polski Poradnik 
G raficzny” z 1908 r. -  dwu krakow skich periodykach, na 
których treść i szatę graficzną przem ożny wpływ W3Twarła 
sztuka M łodej Polski.

Do opracow ania pozostaje jeszcze bardzo wiele czaso
pism  — zarówno m ało znaczących efem eryd, jak  i pism 
o długim  stosunkowo żywocie, k tóre odegrały niebagatelną 
rolę w rozwoju czasopiśm iennictwa drukarskiego przed II 
w ojną światową. Je s t to zadanie tyleż trudne, m.in. ze 
względu na  b rak i w kom pletności poszczególnych tytułów, 
co pracochłonne i może być w ykonane w rozsądnym  czasie 
pod w arunkiem  udziału w przedsięwzięciu większej liczby 
osób z kręgów historyków czasopiśm iennictwa i bibliologów 
zainteresow anych tą  problem atyką badawczą, których zbio
rowy wysiłek przyniósłby w przyszłości syntetyczne opraco
w anie dziejów czasopism drukarzy i pokrewnych zawodów 
w ydaw anych w Polsce od początku X X  wieku do 1939 r.

Przypisy

1 H. Tadeusiewicz: Drukarstwo polskie drugiej połow y X IX  
wieku w  św ietle fachowych czasopism  drukarzy z lat 1872-1900. 
Problem atyka zawodowa i społeczna. Łódź 1982, z bibliografią.

2 Z. Szempliński: Prasa zawodow a w  Polsce. „Statystyka 
Pracy” T. 8; 1929 z. 3 s. 304-324.

 ̂ K.: Zawodowe czasopiśm iennictw o drukarskie. „Przegląd 
Graficzny” 1931 nr 27 s. 285-287; nr 28 s. 297-298.



s . Cieplowski: C zasopism a drukarzy warszawskich 1870- 
1939. „Biuletyn Poligraficzny” 1975 nr 4 s. 42-59; nr 12 s. 33-34.

Tenże: W arszawskie czasopism a poligrafów 1897-1939. 
Warszawa 1995.

6 I. Tessaro-Kosimowa: Historia litografii warszawskiej. 
Warszawa 1973.

7 J. Sowiński: Sztuka typograficzna M łodej Polski. Wrocław 
1982; tenże: Typografia wytworna w  Polsce 1919-1939. Wro
claw 1995; tenże: Polskie drukarstwo. Wyd. 2. Wroclaw 1996.

® Słownik pracowników książk i polskiej. Warszawa-Łódź 
1972; Słownik pracowników  książki polskiej. Suplem ent. War- 
szawa-Łódź 1986; Słownik pracowników książk i polskiej. Suple
m ent II. Warszawa 2000.

 ̂Encyklopedia W iedzy o K siążce. Wroclaw 1971.
10 H. Tadeusiewicz: „Przegląd D rukarski” Sew eryna Bayle- 

go. „Roczniki Biblioteczne” 1974 s. 373-382.
Ч H. Tadeusiewicz: „G rafika” (1912). „Roczniki Bibliotecz

ne” 1979 z. 2 s. 117-128; taż: „Pracownik G raficzny” (1928- 
1939), tamże 1986 z. 1-2 s. 111-135, 1987 z. 2 s. 151-191; taż: 
Czasopism o „G rafika” (1930-1934, 1938-1939) i je g o  zn acze
nie dla rozwoju przem ysłu  i sztu k i typograficznej w  Polsce 
w okresie dw udziestolecia m iędzyw ojennego. „Rocznik Gdań
ski” T. LXL2002 z. 2 s. 147-166; taż: Problem atyka artystyczna  
i zawodowa na łamach „Grafiki” z la t 1930-1939. „Acta Univer- 
sitatis Lodziensis. Folia Librorum” T. 11:2002 s. 127-145.
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METODY BADAŃ KSIĄŻKI RĘKOPIŚMIENNEJ

K siążką rękopiśm ienną interesowano się od dawna. W y
korzystyw ano j ą  do różnych celów, w zależności od potrzeb 
i zain teresow ań badaczy. To właśnie te  zainteresow ania 
spow odow ały poszukiw ania najlepszych m etod badaw 
czych. Podstaw y tych m etod wypracowali przede wszyst
kim  w ydaw cy źródeł średniowiecznych i filolodzy. Szczegól
nie przyczynili się do rozwoju tych badań edytorzy w X IX  w. 
Niewątpliwie u podstawy zainteresow ań kodeksem , może nie 
wszystkim i jego aspektam i, legły ustalenia K arla Lachm an- 
na  dotyczące edycji źródeł. Konieczność ustalenia podstawy 
edycji zm uszała wydawców do określenia czasu powstania 
kodeksu, związków zachodzących pomiędzy zachowanymi 
kopiam i itp. Były to więc prace, które dotyczyły przede 
w szystkim  analizy w ew nętrznej kodeksu. Nie omieszkano 
jed n ak  zainteresow ać się również zew nętrznym i cechami 
rękopisu. W yniki badań  nad kodeksem , powstałe przy oka
zji jego edycji zaczęto publikować, udostępniając i rozsze
rzając nowe, jak  na owe czasy m etody badawcze.

Leopold Delisle jako pierwszy badania paleograficzne 
ukierunkow ał na  grom adzenie informacji dotyczących dzie
jów  kodeksu, co podjęli inni badacze^.

W idoczne jest także takie  podejście do zagadnienia 
w pracach  badaczy niem ieckich zgrom adzonych wokół 
„M onum enta  G erm aniae H istorica”. Przejęcie przez edyto
rów polskich m etod stosowanych w nauce niem ieckiej spo



wodowało podobne podejście do opracowania rękopisów. 
Stąd w „M onum enta  Poloniae H istorica” wprowadzono 
krótkie opisy kodeksów. Zamieszczono także faksymile frag
m entów kodeksów, k tóre były o p raco w j^ an e  (różne kopie 
tego samego rękopisu). Niewątpliw ie podstawowym  celem  
takiego podejścia do rękopisu było pokazanie różnych ro
dzajów pism użytych w kodeksach, nie wchodząc w ich 
szczegółową analizę paleograficzną. Przy okazji pokazano 
także w ystępujące we fragm encie inicjały i rubryki, czasa
mi naw et m iniatury. Zwrócić należy jednak  uwagę, że tak  
odnoszono się szczególnie do rękopisów, które trak tow ane 
są  jako źródła historyczne (kroniki, roczniki, nekrologi). 
W  niewielkim stopniu w identyczny sposób potraktow ano 
inne kodeksy (np. K o d eks M atyldy, K a lendarz k ra ko w 
ski). N iewątpliw ie o takim  postępow aniu badaczy zadecy
dował charak te r wydawnictwa.

W  X IX  w. m etody badania i opracowania średniowiecz
nych rękopisów w Polsce znalazły się w kręgu zainteresow ań 
Joachim a Lelewela^. W śród ówczesnych erudytów  widocz
ne były kłopoty z wydzieleniem  nauki o książce z nauki o p i
śmiennictwie. Lelew el w ybrał propozycje tych badaczy, 
którzy naukę o książce traktow ali jako  zagadnienia ściśle 
formalne i techniczne dotyczące opracow ania książki, czy 
księgozbioru. Inne problem y badaw cze pozostawiono filolo
gom, językoznawcom  i historykom .

Nieco inaczej książkę rękopiśm ienną traktow ał A leksan
der B irkenm ajer^. Zwrócił on szczególną uwagę na badania  
nad polską książką rękopiśm ienną i nakreślił projekt owych 
poczynań. N iewątpliw ie na przedstaw ionym  projekcie za
ważyły publikacje badaczy niem ieckich, szczególnie W ilhel
m a W attenbacha i Ludwiga Traubego^, które oczywiście 
nie uszły uwagi tego świetnego badacza rękopiśm iennej 
książki. Nie m ożna pom inąć także podręczników^ i haseł 
encyklopedycznych^. B irkenm ajer rozpatryw ał badania  
nad kodeksem  „pod kątem  bibliologicznym, czyli księgo- 
znawczym ” .̂ Zwrócił uwagę na dwa aspekty: m aterialne 
powstawanie książki i jej obieg. B adania dotyczące m aterial
nego powstawania książki obejmowały: m ateriał i przybory, 
technikę przepis3Avania, pisarza i skryptorium , dekorację



rękopisu, opraw ę. N a obieg książki składały się natom iast: 
wędrówki rękopisu, czytelnictwo, kolekcjonerzy książek. 
W  krąg  zainteresow ań wcliodziło także pismo, którego ana
liza była konieczna dla ustalenia datacji, miejsca powstania 
kodeksu, pisarza, a także wzajem nych powiązań filiacyj- 
nych rękopisu. Skrom ny zaś zasób opracowań paleograficz- 
nych zm uszał badaczy kodeksów do przeprowadzania ana
lizy paleograficznej.

Po II wojnie światowej obserwuje się nowe podejście do 
problem atyki b ad ań  nad książką rękopiśm ienną. Poszuki
w ania związane z w ypracow aniem  nowych m etod badaw 
czych nad  kodeksem , wykazują ścisły związek z prowadzo
n ą  dyskusją dotyczącą edytorstw a naukowego. Zaczęto 
podw ażać zasadność m etod edytorskich wypracowanych 
przez K arla  Lachmanna®. Zwrócono uwagę na zagadnienie 
życia powstałego kodeksu, a więc jego oddziaływanie na 
odbiorcę, a także na inne rękopisy. W ypracow anie nowej 
m etody  określanej jako  m etoda źródłoznawcza, pozwoliło 
n a  inne podejście do kodeksu, k tóry  był tą  m etodą badany.

Alfons D ain przedstaw ił w swojej pracy  L e s  m anuscrits, 
now ą m etodę badań  książek rękopiśm iennych i nazwał ją  
codicologie^. T erm in ten  przyjmował się powoli i nie we 
wszystkich krajach. N iem cy do dziś używają określenia 
H a n d sch r iften k u n d e . W  literaturze przedm iotu funkcjono
w ały także term iny: paleographie, h istorie  de I ’ecriture e t 
d e s  m a n u scr its , H andschriftengesch ich te^^ . W  Polsce 
bardziej popularny  był term in  rękop isoznaw stw o , którego 
zastosow anie jeszcze w 1973 r. proponował M arian  Zwier- 
can^l. Obecnie w  Polsce przyjęto określenie kodykologia^^

Alfons D ain zaproponował nie tylko nazwę, ale wyraźnie 
określił przedm iot badań. W idział on przed kodykologią 
olbrzym ie możliwości rozwoju, szczególnie w kręgu kultury 
łacińskiej. Decydow ał o tym  zasięg języka łacińskiego, ilość 
zachow anych rękopisów, których liczono na 300 tysięcy. 
W edług niego tą  m etodą winno się przede wszystkim  badać 
kodeksy o charak terze  literackim , a więc te, które nie są 
p roduk tem  kancelaryjnym . Zaproponował także oddziele
nie historii kodeksu od paleografii, co zrywało z m etodam i 
w ypracow anym i w kręgu szkoły m onachijskiej. W  bada



niach proponow anych przez A. D aina paleografia m iała 
spełniać funkcje czysto techniczne, w dużym  stopniu po
mocnicze. Paleografia to nauka o daw nym  piśmie, niezależ
nie, na jakim  m ateriale  zostało wykonane. Kodykologia zaś 
m a badać kodeks całościowo, a więc jego formę, m ateriał, 
narzędzia pisarskie, budowę, zdobienie, treść, opraw ę.

W prow adzenie nowej metody, określenie przedm iotu 
badań  i jego zakresu doprowadziło do wydzielenia się nowej 
dyscypliny naukow ej, do czego zm ierzano od sam ego 
początku. Przedm iot badań  nowej dyscypliny najpełniej 
zakreślił Franęois Masai^^^ proponując, by  kodykologia zaj
mowała się a rch itek tu rą  kodeksu w jego rozwoju historycz
nym. Dyscyplina ta, tak  jak  dyplom atyka, epigrafika, czy 
papirologia m a wykorzystywać pism o do ustalenia pisarza, 
czy szkoły pisarskiej, datow ania, czy określenia wpływów 
kulturalnych na dane terytorium .

Inne zagadnienie to badanie i opisywanie grupy kode
ksów, które pochodzą z tego sam ego w arsztatu  pisarskiego, 
albo z tego samego księgozbioru. Kodykologia powinna zajmo
wać się również rekonstrukcją księgozbioru średniowiecznego, 
którego tomy zostały rozproszone podzielone, lub zaginęły, co 
zostało określone m ianem  „archiwistyka”

Zaproponowano więc kilka pierwszoplanowych przedsię
wzięć. Przede wszystkim  sporządzenie inw entarza kode
ksów, następnie publikację katalogów rękopisów znajdują
cych się w określonych bibliotekach. W ażnym  elem entem  
badań  kodykologicznych m iało być publikowanie katalogów 
rękopisów datow anych, katalogów kopistów, kolofonów. 
B rano także pod uwagę publikow anie dawnych inw entarzy 
bibliotek, które znajdują się najczęściej na kartach  kodek
sów, lub w innych źródłach. Zam knięciem  wszelkich badań  
miało być przygotowanie i opublikow anie bibliografii ręko
pisów.

Przed kodykologią postawiono także inne zadania, a m ia
nowicie opracowanie historii książki rękopiśmiennej, badanie 
rozpowszechniania rękopisów, ich powstanie, ale i oddziały
wanie.

Zakres i zadania kodykologii m ożem y podzielić na kilka 
części. Pierwsza z nich kodykologię trak tu je  pod kątem  „ar



cheologii” książki rękopiśm iennej. Je s t to, więc badanie 
i opisywanie książki jako obiektu m aterialnego, a więc jego 
cech zewnętrznych, co zauważono już wcześniej, a w nauce 
polskiej przedstaw ił A. Birkenm ajer. W  szerszym znaczeniu 
kodykologia to ku ltu ra  rękopisu, a więc analiza wewnętrzna 
kodeksu. N ależy rozpoznać tekst, określić przeznaczenie 
kodeksu, jego funkcję i sposób użytkowania. Wreszcie okreś
lić okoliczności pow stania rękopisu, ustalić jego twórców, 
tak  kopistów, ja k  i iluminatorów, czy introligatorów. Należy 
także  rozpoznać fundatorów kodeksu, pierwszych odbior
ców i dalszą jego „biografię”. Inny zakres badań  to kodyko
logia porównawcza, k tóra  m a badać grupę kodeksów pocho
dzących z tego sam ego w arsztatu  pisarskiego lub z jednego 
księgozbioru. N iewątpliw ie najwięcej trudności stwarzają 
księgozbiory rozproszone lub podzielone tomy, które znaj
d u ją  się w różnych zbiorach. Kodykologia porównawcza m a 
bow iem  zrekonstruow ać księgozbiór średniowieczny, by 
w  dalszych badaniach  ocenić jego funkcje.

U tw orzenie w 1946 r. czasopisma „Scriptorium ” przez 
uczonych francuskich i belgijskich i pierwszych jego auto
rów  (Franęois M asai, C harles Sam aran , Leon M arie  Jo 
seph D elaisse) pozwoliło na szeroki odbiór propozycji 
badaw czych. W prow adzenie zaś w 1959 r. dodatku do 
„S crip to rium ”, w  którym  zamieszcza się recenzje i krótkie 
notki bibliograficzne dotyczące światowych publikacji z zakresu 
kodykologii, pozwoliło na szybki obieg informacji o zaistniałych 
opracow aniach i ̂ .

N ie bez znaczenia dla rozwoju kodykologii są prace paleo- 
grafów, którzy dostarczyli wiedzy o piśm ie, koniecznej dla 
w łaściwych usta leń  w badaniach nad kodeksem . Szczególne 
znaczenie m iała p raca Giulio Battellego, a właściwie jej 
trzecie w ydanie, w którym  au tor położył duży nacisk na 
książkę rękopiśm ienną. H istorię pism a w badaniach kody- 
kologicznych potraktow ał jako instrum ent, k tóry pozwala 
książkę lokalizować i ją  datow ać Książka Battellego zbie
gła się w czasie z propozycjam i A. D aina, co przyniosło b a r
dzo dobre rezultaty  badawcze.

W  wyniku licznych wypowiedzi uczonych zajmujących 
się kodykologiąl^ dopracow ano się schem atu  badawczego,



który w Polsce jes t różnie realizowany. Najszerszych opra
cowań doczekały się kodeksy znajdujące się w różnych 
bibliotekach, przede wszystkim  tych o charakterze nauko
wym, w postaci katalogów rękopisów. Nie wolno nam  jed 
nak w padać w euforię nad  naszym i osiągnięciami. W iele 
bowiem kodeksów jes t jeszcze nie opracow anych lub ich 
opracowanie budzi zastrzeżenia. Nie doczekały się opraco
wań kodeksy znajdujące się w zbiorach pryw atnych, o nich 
wiem y najm niej, a nie jest to wcale m ała liczba. M ało wie
m y o kodeksach znajdujących się w bibliotekach kościel
nych, szczególnie zaś w parafialnych, o których b rak  naw et 
podstawowych informacji. Kodeksy, które były własnością 
klasztorną pokazjrwane są  przy okazji badań  nad  zgrom a
dzeniam i zakonnym i 1®. N ależałoby jednak  sformułować 
program  badań  nad  księgozbiorami klasztornym i i konse
kw entnie go realizować.

Rozpoczęto natom iast badania nad kopistami i kolofonami, 
znajdującym i się w licznych rękopisachl^. P race zostały 
zainicjowane przez środowisko warszawskie pod k ierun
kiem  E dw arda Potkowskiego i dają  nadzieję na  dalszą ich 
realizację. Pozwoli to na opracow anie środowiska ludzi 
piszących, ale także pierwszych odbiorców wykonanego ko
deksu. A naliza kolofonów przyniesie  w iele inform acji 
o miejscu i czasie pow stania rękopisów, czasie ich wykony
wania i opłacie za pracę, a więc o istotnych dla kodykologii 
aspektach.

B adania nad zagadnieniam i polskiego m iniatorstw a pro
wadzone przede wszystkim  przez historyków sztuki, można 
powiązać z dwom a ośrodkam i: z K rakow em  i Poznaniem. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na opracowania, które 
wychodzą spod ręki B arbary  M iodońskiej. Jej liczne prace 
dotyczą przede wszystkim ilum inatorstw a w kodeksach 
m a ł o p o l s k i c h ^ O .  B adaczka ta  obok analizy ikonograficznej 
zamieszczonych przedstaw ień ilum inatorskich gromadzi na
zwiska rozpoznanych iluminatorów, a także kopistów^l. Ze
stawienie to, a właściwie aneks m ożem y potraktow ać jako 
rozpoczęcie słownika nazwisk iluminatorów. Tego rodzaju 
zabieg pozwala na lepsze rozpoznanie pracy ilum inatorów 
w badanych kodeksach. Słowniki takie dają możliwość usta 



lenia wykonawcy w przypadku kiedy brak jakichkolwiek 
sygnatur pozwalających go zidentyfikować. Alicja Karlow- 
ska-K am zow a poświęciła swoje zainteresow ania ilum inator- 
stw u z te ren u  Śląska, głównie gotyckiemu22. Nie m a bo
w iem  wątpliwości, że książkowe m alarstw o śląskie miało 
w pływ  na to, co w tym  zakresie działo się na teren ie  M ało
polski, czy W ielkopolski. W ielu badaczy skupiło swoje zain
teresow an ia  na kodeksach o szczególnym charakterze  
(K o d eks B eh em a , P on ty fika t E razm a  Ciotka, G raduatJa
na  Otbrachta, K o d eks em m era m sk i, P sałterz Floriański, 
K o d e ks  G ertrudy, M sza ł M ieszka  II). Odbiorcami tych 
kodeksów byli królowie i osoby z ich otoczenia, a wystrój 
ilum inatorski tych rękopisów jest imponujący, co zapewne 
w płynęło na zainteresow anie się nimi badaczy. Nie dostrze
gam y jednak  dążenia do sporządzenia pełnego katalogu 
im ion czy nazwisk iluminatorów, co niewątpliwie jest dla 
dalszych badań  konieczne.

D oczekały się całościowego opracowania bardziej in tere
sujące kodeksy znajdujące się w bibliotekach polskich. Nie 
zawsze jednak  w pełni zastosowano m etodę właściwą dla 
kodykologii. Przede wszystkim  skupiono się na datacji ko
deksu, m iejscu jego pow stania i przeznaczeniu^^.

M niej badań  prowadzonych je s t nad w arsztatam i pisar
skim i w Polsce, a w szczególności nad tym i najstarszym i -  
skryptoriam i, co spowodowane może być wybiórczym cha
rak te rem  prac nad  kodeksam i i bibliotekami^^. B adania te 
m ogą się bardziej uaktyw nić wówczas, kiedy otrzym am y 
pełny  katalog kopistów i kolofonów, a także zostaną opubli
kow ane inw entarze i katalogi bibliotek średniowiecznych. 
P roblem atyka skryptoriów  w odróżnieniu od Polski jest sze
roko upraw iana w nauce zachodnioeuropejskiej. W  dalszym 
ciągu przyjm owane są stare  ustalenia dotyczące początków 
i funkcjonowania skryptoriów  w Polsce. Sądzę, że nadszedł 
już  czas by  zagadnienie to potraktow ać w należyty sposób.

B adan ia  nad  średniowiecznym i opraw am i ograniczają 
się właściwie do kilku prac, wśród, których poczesne miej
sce zajm uje opracow anie M ichała W alick ieg o ^S . W iększe 
zainteresow anie wzbudzały opraw y XV I-X V III w. tak  ko
deksów, jak  i ksiąg kancelaryjnych.



w  dalszym ciągu nie m am y nowej monografii dotyczącej 
książki rękopiśm iennej. W ydaje się, że opracowanie jej jes t 
uzależnione od badań  kody kolo gicznych w ogóle. Rozprawa 
E. Potkowskiego m usi pełnić tę  funkcję do czasu pełnego 
i nowszego o p r a c o w a n i a ^ ^ .  Publikacja wnosi wiele nowych 
ustaleń w stosunku do istniejących prac. A utor podszedł do 
książki rękopiśm iennej jako do zabytku  historycznego 
i obiektu kultury. Pokazał życie kodeksu oraz jego oddziały
wanie na odbiorcę lub odbiorców. Również niew ystarczają
ce są dla badań kodykologicznych informacje zamieszczone 
w podręcznikach nauk pomocniczych historii^^, które prze
znaczone są dla historyków. Istniejące dotychczas publikacje 
dotyczące książki rękopiśm iennej i  bibliotek są, co najmniej, 
przestarzałe^®.

Katalog czekających na opracow anie zagadnień z zakre
su kodykologii nie uległ znaczącej zm ianie w stosunku do 
propozycji przedstawionych osiem la t tem u  przez Potkow- 
skiego2^. Przede wszystkim  trzeba na  nowo poddać bad a
niom nasze najstarsze kodeksy, ponieważ opublikow ane w y
niki wydają się być n ieadekw atne w stosunku do stosowa
nych obecnie m etod badawczych. Obserwować m ożna te  
problem y chociażby w oparciu o badania  przeprowadzone 
przez B. K urbis nad  K o d eksem  M a ty ld y  Edycja i op ra
cowanie tego zabytku rozpoczyna now ą serię wydawniczą. 
Seria ta  m a obejm ować edycję kry tyczną najstarszych po
mników kultury  religijnej w Polsce. W prow adzając do b a 
dań m etody kodykologiczne edytorzy dali nam  pełny efekt 
swojej pracy. Pozostało wiele innych kodeksów im portow a
nych, które pozostają na uboczu zainteresow ań uczonych 
i to różnych specjalności. Należałoby zająć się również spo
sobami przekazyw ania tekstu, jego udostępniania i wygod
niejszego korzystania. Odczuwalny jes t b rak  publikacji za
wierających incipity, które dają możliwości identyfikacyjne 
kodeksu, a także pozwalają ustalić związki m iędzy różnymi 
kopiami. O ile m am y nieźle opracow any pod kątem  pocho
dzenia i jakości papier, o tyle praktycznie niewiele wiemy 
o pergam inie. B rakuje także informacji o książkach średnio
wiecznych sporządzanych w Polsce na papierze. Nie bardzo 
wiadomo nawet, kiedy u nas po raz pierwszy użyto papieru



do produkcji książki rękopiśm iennej. Należałoby zwrócić 
w iększą uwagę na działalność skryptoriów. O ich istnieniu 
dow iadujem y się na m arginesie zupełnie innych badań, 
w  większości wykonanych nie przez kodykologów. W prow a
dzić trzeba do obiegu naukowego, a w konsekwencji do badań 
zagadnienia związane z funkcjonowaniem w arsztatu pisar
skiego w kręgu uniw ersytetu. Do dziś przyjm ujem y tezę 
A. B irkenm ajera  o b raku  system u pecji w Akademii K ra
kowskiej. W ynika więc z tego tw ierdzenie, że nasi studenci 
i profesorowie nie byli zainteresow ani szybką produkcją ko
deksu. W inniśm y skupić większą uwagę na problem atyce 
obiegu i sposobie rozpowszechniania książki rękopiśm ien
nej. B rak  informacji dotyczących funkcjonowania obok 
siebie książki rękopiśm iennej i drukow anej. Ostatnio E. 
Zielińska pokazała to zagadnienie na przykładzie biblioteki 
klasztoru  kanoników  regularnych w Kraśniku^ Problem a
tyka  ta  wym aga jed n ak  dużo szerszego spojrzenia, a wiążą 
się z n ią  zagadnienia odbioru obu rodzajów książki, pew 
nych nawyków, dążenie za nowościami. Podtrzym uję propo
zycję E . Potkowskiego dotyczącą rozpoczęcia prac nad 
„Polską czytającą w  średniow ieczu”, która zaw ierałaby listy 
właścicieli i użytkowników kodeksów. W raz z takim i publi
kacjam i trzeba zebrać wszelkie glosy proweniencyjne, które 
zam ieszczone są  w kodeksach. Nie bez znaczenia jes t także 
dopracow anie katalogów rękopisów znajdujących się w pol
skich bibliotekach, k tóre zbyt często odbiegają od staw ia
nych im wym agań.
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REPERTUAR JAKO KATEGORIA BADAWCZA 
W POLSKIEJ NAUCE O KSIĄŻCE]

Pojęcie rep e rtu a ru  w terminologii hum anistycznej (zwła
szcza litera turoznaw czej, teatrologicznej, filmoznawczej 
a także bibliologicznej) pojawia się często, przyjęte na ogól 
jako  oczywiste, znaczeniowo pojem ne, nie wym agające p re
cyzujących wyjaśnień, czego dowodem jest również brak ta 
kiego hasła zarówno w pierwszej edycji Encyklopedii W iedzy  
o K siążce , jak  i w P olskiej B ibliografii B ibliologicznej^. 
Najnowszy S łow n ik  term inów  teatralnych  E Pavis^ określa 
re p e rtu a r  jako  zbiór sztuk granych w tea trze  podczas jedne
go sezonu lub w jakim ś wyróżnionym okresie, albo też — po
wołując się na J . C opeau -  zbiór utworów w ybranych przez 
tw órców  tea tru  do inscenizacji jako wartościowe i reprezen
ta tyw ne dla jego program u artystycznego.

Już  w  tej przygodnie zapożyczonej definicji widać różnicę 
ujęcia, k tó re  -  nawiązując do daw nych choć nadal inspirują
cych rozważań J. Lalewicza^ — określić by można w pierwszym 
przypadku jako dystrybutyw ne, w drugim jako integratjrwne. 
R ep ertu a r przywołuje bowiem  pojęcie publiczności -  w jej 
dystrybutyw nym  bądź integratyw nym  rozum ieniu -  jako 
zbiorowości aktyw nej i opiniotwórczej, realizującej się 
w rozm aitych instytucjach -  ponieważ zawsze do niej (a nie 
do ind3Twiduałnego odbiorcy) jest kierowany. Najczęściej 
pojęciu tem u  towarzyszy jeszcze dookreślenie oznaczające 
sytuację kom unikacyjną, k tó rą  rep e rtu ar współtworzy (fil
mowy, teatralny, radiowy, wydawniczy) a zarazem  pośred



nio wskazujące także na gatunkowe cechy tekstów, które 
spaja w całość.

W  badaniach bibhologicznych, zwłaszcza z zakresu dzie
jów książki i bibliotek oraz czytelnictwa, pojęcie to pojawiło 
się, w zależności od ich ukierunkow ania, w obu znacze
niach. Upraszczając, m ożna powiedzieć, że w nurcie badań  
h istoryczno-kulturow ych najczęściej używ ane je s t  ono 
w sensie dystrybutyw nym  -  mówi się o repertuarze  księgar
skim, bibliotecznym , a przede wszystkim  wydawniczym, 
uobecnianym  poprzez katalogi, inw entarze czy rejestry  bi
bliograficzne. W  badaniach zorientow anych socjologicznie 
przedm iotem  badań  staje się rep e rtu ar czytelniczy w d ru 
gim -  integratyw nym  znaczeniu, w różnych jego wyrazach 
(listy bestsellerów  -  rep e rtu ar rynku; uniw ersalny kanon 
kulturowy potwierdzony dokum entam i odbioru oraz kano
ny czy projekty lek tury  rozm aitych instytucji program ują
cych i kontrolnych -  szkoły, mediów, grup opinii, cenzury).

M im o że rep e rtu a r (czy raczej rozm aite repertuary ) jako 
pragm atyczna kategoria badaw cza jes t jednym  z podstaw o
wych w głównym nurcie badań  bibliologicznych — obejm u
jącym  dzieje książki, bibliotek i czytelnictwa, nie poddawano 
jej często -  jak  m ogłam  stwierdzić -  teoretycznym  spekula
cjom, rygorom metodologicznym dyscypliny. Także w m ode
lach komunikacji bibliologicznej^ zespół tekstów komunikowa
nych określany jest zwykle pojęciem „książka”, oznaczającym 
oczywiście pars p ro  toto  także uniw ersum  książek i ich 
zbiorów, a więc i potencjalne repertuary . Singularna forma, 
właściwa klasycznej, powszechnie przyjętej definicji książki 
nie pozostaje jednak  zapew ne bez konsekwencji dla rozu
m ienia rzeczywistości przez te m odele w yrażanych. Isto tą  
książki bowiem jako pojęcia i zjawiska jest to, że istnieje ona 
zawsze w dwóch nierozłącznych w ym iarach -  jako obiekt 
i jako zbiór (który oczywiście jest nie tylko zbiorem  obiek
tów, ale now ą jakością, tekstem ). Bibliologia, mówiąc 
o książce jako przedm iocie swoich badań, przyjm uje, że ze 
swej na tu ry  jest ona faktem  społecznym, a więc czytelnik, 
a raczej publiczność, m a do czynienia z repertuarem (am i) 
książek. To książka rozum iana jako zbiór znaczących rep e r



tuarów  realizuje swoje społeczne funkcje, jest narzędziem  
przenoszenia ku ltu ry  symbolicznej.

Pojęcie repertuaru  pojawiło się bodaj najpełniej w reflek
sji teoretycznej K arola Glombiowskiego^. Głombiowski 
w daw nej już, choć nadal ważnej rozprawie P roblem y h isto 
rii c zy te ln ic tw a  wyznaczył historyczno-kulturow ą perspek
tyw ę badania  rep e rtu aru  wydawniczego książki. Analizę 
s tru k tu ry  tem atycznej rep e rtu aru  badał w relacji do twór
czości piśm ienniczej epoki i kontekstów  społecznych epoce 
tej właściwych, określających oczekiwania grup odbiorców, 
czyli publiczności. R epertuar wydawniczy pojmował jako 
s tru k tu rę  odzwierciedlającą społeczną i kulturow ą świado
mość publiczności, jako jed en  z głównych (obok struk tury  
księgozbioru i kom entarza czytelniczego) obiektów badania 
recepcji dzieł piśm ienniczych.

W  m inionych już blisko 30 latach bibliologia otw arta 
była na nowe inspiracje metodologiczne nauk hum anistycz
nych zorientow anych socjologicznie i semiotycznie. C zerpa
ła zwłaszcza z formującej wówczas swoją teorię i aparat 
pojęciowy wiedzy o kulturze literackiej oraz socjologii kultury. 
W  ostatn im  10-leciu bibliologia włączała do obszaru swych 
dociekań coraz rozleglejszą problem atykę hum anistyczną 
a  naw et technologiczną i obok własnych, także m etody in
nych nauk. S ta ła  się nau k ą  otw artą, w znacznym  stopniu 
pow iązaną z innym i, akceptując jak  się wydaje swój charak
te r  m etadyscypliny. Z m niejszym  zaangażowaniem  niż po
przednio precyzow ała i w yodrębniała właściwe tylko sobie 
pola badaw cze. Bodaj czy nie najwyraźniej spośród współ
czesnych nauk  ujaw niała pogłębiający się proces ich spo
k rew n ien ia  i p rzen ikan ia  w w yjaśnianiu  generalnych  
i w  znacznej m ierze wspólnych hum anistyce problemów.

Po latach wydaje się potrzebne i interesujące postawie
nie pytania: czy te  inspiracje metodologiczne znalazły pełną 
sym biozę z wcześniej ukształtow aną teorią  i apara tem  poję
ciowym nauki o książce? Już  kilkanaście lat tem u wyrażano 
obawy, czy włączenie analizy socjologicznej i semiotycznej 
z ich term inologią i nowym  zakresem  problem ów  do histo
rycznie ukształtow anej nauki o książce nie naruszy jej in te



gralności, nie rozszerzy nadm iernie jej pola i tym  sam ym  
nie pozbawi tożsamości^.

„R epertuar” -  jedna  z centralnych i rzec m ożna trady 
cyjnych kategorii bibliologicznych -  m oże stać się p re tek 
stem , aby na tym  przykładzie podjąć próbę cząstkowej 
odpowiedzi na postawione pytanie. A więc jak  kategoria 
repertuaru  jest obecnie postrzegana, w jak im  zakresie była 
stosowana w ostatnim  10-Ieciu i wreszcie — czy może istnie
je  jeszcze pole dla nowych pomysłów.

Do lat mniej więcej osiem dziesiątych X X  w. nauka 
o książce posługiwała się kategorią rep e rtu a ru  przede wszy
stkim  z perspektyw y nadaw cy (wydawcy — twórcy rep e rtu 
aru). N a gruncie tradycyjnych, historycznie i  kulturowo zo
rientowanych badań bibliologicznych mówiono gów nie  o re 
pertuarze wydawniczym, tym  sam ym  wiązano tę  kategorię 
tylko z jednym  etapem  procesu bibliologicznego — z produk
cją książki (ew entualnie także z procesam i rozpowszechnia- 
n i a ) 8 .  W  m niejszym stopniu poszukiwano św iadectw  obe
cności tego rep ertu aru  w w yborach czytelników, głównie na 
podstawie inw entarzy biblioteczhych, co w ram ach m etody 
funkcjonalnej zalecał K. Głombiowski. N ie łączono głębiej 
pojęcia rep ertu aru  wydawniczego z badaniam i odbioru, 
przyjmując założenie, iż repertuary  nadawcy odzwierciedlają 
zarazem zainteresowania grup publiczności czytającej. Mimo 
że ujęcie funkcjonalne, a więc integrujące procesy bibliolo- 
giczne, a także koncepcja socjologii książki były już dobrze 
ugruntow ane w latach międzjrwojennych, na  ogół w niewiel
kim stopniu badano repertuarotw órcze zachow ania publicz
ności tworzącej własne zbiory tekstów, selekcjonującej i hie- 
rarchizującej rep e rtu ar prym arny.

Inspiracje socjologii literatury  i badania nad kultu rą  lite
racką skłoniły do uw ydatnienia uw arunkow ań i wzajemnych 
zależności między sytuacją kom unikacyjną, przypisanym i jej 
repertuaram i lektury oraz zachowaniami publiczności, do 
postrzegania tych procesów łącznie. W yróżnienia i segm en
tacji repertuarów  dokonywano w ram ach  charakterystyki 
społecznej sytuacji kom unikacyjnej, trak tow anej jako  
nadrzędny model opisu obiegów książki^. Głównym k ry te 
rium  w yodrębniającym  grupy publiczności stawało się poję



cie obiegu książki (literatury) Zakładano, iż określona 
publiczność realizuje generalnie jeden  dominujący obieg 
(choć m oże uczestniczyć w kilku) i znam ienny dla niego typ 
rep e rtu a ru  lek tury  (wysokoartystyczny, popularny, dla ludu 
itp .) służący realizowaniu funkcji specyficznych dla sytuacji 
kom unikacyjnej.

Janusz  Kostecki wyznaczy! kom unikacyjną, sem iotyczną 
perspek tyw ę opisu procesów bibliologicznych dla historii 
czytelnictw a, w prow adzając ap a ra t pojęciowy socjologii lite
ra tu ry  i socjologii ku ltu ry  -  zwłaszcza pojęcie obiegu i sy tua
cji kom unikacyjnej -  otw ierając drogę do analizy książki 
(i jej repertuarów ) jako tekstu  kultury, niosącego właściwy 
dla tej ku ltu ry  m odel(e) św iata. Książka jaw i się tutaj jako 
e lem en t zbioru (a więc repertuaru ), jako fakt występujący 
zawsze w sąsiedztwie, z n a tu ry  kontekstualny^^.

D ocenić trzeba zasługi ujęcia kom unikacyjnego i socjolo
gicznego dla wzbogacenia refleksji nad  odbiorem  książki 
(zw łaszcza dzięki dobitn ie jszem u pow iązaniu zjawiska 
re p e rtu a ru  z kategorią  publiczności, a więc procesów nada
w ania  i odbioru, oraz dzięki postrzeganiu repertuaru  jako 
tek stu  znaczącego. Nawiązując do wcześniej przywołanych 
rozróżnień, m ożna powiedzieć, że pu n k t widzenia przenie
siony został z rep e rtu a ru  w ujęciu dystrybutjn^/nym na re 
p e rtu a r  trak tow any  integratyw nie. Równocześnie jednak 
dążenie do opisu modelowego, a więc do uchwycenia przede 
w szystkim  głównych zależności, w m niejszym  stopniu po
zwalało dostrzec fakt istnienia w tej sam ej sytuacji kom uni
kacyjnej i w  tym  sam ym  obiegu różnorodnych wzorów lek
tu ry  i w ielu różniących się repertuarów . Nie pozostawiano 
w iele m iejsca dla całego bogactwa repertuarów  tworzących 
się w  obrębie naw et społecznie i kom petencyjnie tożsa
m ych, ale przecież wielorako zróżnicowanych grup publicz
ności. Nie tylko odbieranych przez tę  publiczność, ale i przez 
n ią  tworzonych.

Przyjęta w pracach zorientow anych socjologicznie kon
cepcja b ad ań  skupionych przede w szystkim  wokół kategorii 
obiegu i sy tuacji kom unikacy jnej, podporządkow ując 
publiczność i jej zachowania repertuarotw órcze uw arunko
w aniom  społecznym , dowartościowała zarazem  głównie



czynniki „zew nętrzne”, określające tworzenie się rep e rtu a 
rów (szkoła, związek młodzieży, świetlica bezrobotnych!, 
itp.). Ten model opisu ukrywał w sobie pew ną niespójność -  
typologię tekstów funkcjonujących w danym  obiegu, a więc 
repertuary, wyróżniał według kryteriów  pragm atycznych 
(kompetencyjnej typologii dzieł i ich funkcji społecznych), zaś 
sytuację komunikacyjną określającą ich użytkowanie typologi- 
zował w edług cech socjologicznych, środow iskow ych. 
R epertuar w tym  m odelu wzbogacony niewątpliw ie w swej 
treści pojęciowej dzięki ujęciu integratyw nem u, jawił się za
razem  jako podporządkow any kategoriom  sytuacji kom uni
kacyjnej, uzależniony od czynników na tu ry  społecznej.

W  ostatnim  10-leciu analiza repertuaru  wydawniczego by
ła nadal głównym i żywotnym nurtem  badań bibliologicznych. 
Rejestrowano przede wszystkim repertuar wydawniczy po
szczególnych regionów, w ostatnich latach zwłaszcza W ielko
polski, Pomorza i Śląska. Opisywano repertuary  instytucji -  
druków i rękopisów tworzących zbiory biblioteczne, a także 
repertuary książek wyodrębniane ze względu na typologię ga
tunkową (np. podręczników, pocztówek, przewodników tu ry 
stycznych, albumów), rejestrowano repertuary  serii wydawni
czych. Podejmowano statystyczne i typologizujące analizy po
rządkując repertuar tytułów prasowych epoki lub regionu. 
W yodrębniano repertuary  lektury poszczególnych grup spo
łecznych (inteligencji, włościan, robotników), ale i wybitnych 
postaci, repertuary  właściwe dla określonej sytuacji kom uni
kacyjnej i związanej z n ią publiczności (np. szkoły, grupy fa
nów literatury science fiction). Badania repertuaru  wydawni
czego stały się podstawą do określenia stanu kultury książki.

N ow ą inspirację przyniosły rozwijające się w historii i n a 
ukach o kulturze badania m entalności, zorientow ane także 
b ib lio lo g iczn ie l2 , zwłaszcza od 1979 r., gdy ukazała się głoś
na praca E lisabeth E isenstein  T he p rin tin g  p re ss  as an  
ag en t o f  change. Bibliologiczne źródła i w arsztat badawczy 
znalazły zastosowanie także w ostatnich monografiach tego 
typu 13. W  pracy Iwony Im ańskiej D ru k  ja k o  w ielo funkcyj
n y  środek  p rze k a zu  w  czasach saskich  (Toruń 2000) te 
m atyczna i statystyczna analiza rep ertu aru  — różnych seg
m entów produkcji wydawniczej czasów saskich, stanowiła



główne narzędzie określenia religijnych, politycznych, este- 
tyczno-literackich i naukowo-edukacyjnych funkcji druku 
w ówczesnej kulturze. Je s t to m etoda wiele jeszcze obiecu
jąca, w pow iązaniu z historyczno-kulturowym i badaniam i 
m entalności, przydatna zwłaszcza w oczekiwanych pracach 
syntetycznych, rysujących obraz kultury  książki całej epoki 
lub grupy społecznej.

Z perspektyw y badań  ostatnich lat wydaje się, że biblio- 
logiczne pojęcie rep e rtu a ru  książki -  przez długi czas trak 
tow ane zbyt wąsko, w wym iarze jedynie repertuaru  wy
dawniczego, lub też podporządkowyw ane pojęciu sytuacji 
kom unikacyjnej — powinno zostać na powrót dowartościo
w ane jako  jedno  z centralnych dla dyscypliny, funkcjonalne, 
bo pojem ne, o tw arte  i podatne dla przyjęcia różnorodnych 
opcji m etodologicznych, ale jednoznacznie księgoznaw- 
cze^^. N a gruncie bibliologii to rep e rtu ar -  ale definiowany 
głębiej i szerzej, także z perspektyw y publiczności tworzącej 
rep e rtu a ry  — a nie sytuację kom unikacyjną i nie obieg (nie 
negując ich wpływu) uznać należy za jed n ą  z głównych 
kategorii opisu. Nawiązując do koncepcji badań  bibliologicz- 
nych, zogniskowanych wokół różnorodnych lecz powiąza
nych zjawisk składających się na kultu rę  książki, należało
by  poszerzyć definicję repertuaru , tak  by kategoria ta była 
spójna i funkcjonalna dla całego procesu komunikacji biblio- 
logicznej. T rzeba by więc określić rep e rtu ar książki jako 
zbiór znaczący, uporządkow any i zhierarchizowany według 
jakiejś zasady (czy zasad), a więc integrujący składające się 
nań  przekazy w pew ną całość, stanowiącą nowy kom unikat — 
tekst kultury, zbiór im plikujący zarazem  cechy potencjalnej 
publiczności, będący w yrazem  kultu ry  książki epoki oraz 
tw orzących tę  ku ltu rę  zbiorowości.

Oczywiste na gruncie bibliologii wydaje się w tej perspek
tywie mówienie o trzech klasycznych płaszczyznach „ucieleś
n ian ia” się repertuaru  — o repertuarze nadawcy (wydawni
czym), repertuarze dystrybucji -  instytucji upowszechniania 
książki pełniących wobec repertuaru  pierwotnego rolę selek
cjonującą i hierarchizującą, a także o repertuarze(rach) od
biorców dokonujących podobnych operacji. Podstawowym 
zadaniem  badawczym , co postulował już Głombiowski^^, wy



daje się ujawnienie, jak ów repertuar „wyjściowy” w procesie 
komunikacji bibliologicznej ulega podziałom i przekształce
niom, jak w określonych instytucjach książki i dla różnych ce
lów tworzą się repertuary  pochodne, jakie repertuary  tworzy 
publiczność. Z perspektyw y bibliologicznej ważna wydaje się 
odpowiedź nie tylko na pytanie jakie teksty i jakich autorów 
czytali(ją) Polacy, ale przede wszystkim -  jakie w określo
nych zbiorowościach funkcjonują i funkcjonowały repertuary  
(jako teksty kultury), jakie były kryteria ich hierarchizowa- 
nia oraz sytuacje użytkowania. Przyjmując potoczną, lecz 
trafną pointę J. Lalewicza nauka o książce zajmuje się „przy
godami” repertuarów  w zetknięciu z odbiorcami, a nie lektu
rowymi przygodami tychże odbiorców.

Uw ydatnienie kategorii repertuaru  w miejsce sytuacji ko
munikacyjnej nie wyklucza kontekstu społecznego, w jakim  
on się tworzy i ulega przekształceniom, a więc perspektyw y 
socjologiczno-kulturowej. M ożna naw et powiedzieć, że re
pertuar książki jako zbiór posiadający w łasną dynam ikę, 
ujawniający wpisane weń procesy kulturowe i społeczne jest 
niejako z na tu ry  kategorią socjologiczną i semiotyczną. W y
daje się to być kategoria dla bibliologii szczególnie przydat
na, bo pojem na, przywołująca wielorakie interdyscyplinarne 
konteksty i uwarunkowania, implikująca zwłaszcza perspek
tywę socjologiczną, kulturow ą i antropologiczną, ale zarazem  
kategoria im m anentnie bibliologiczna, spójna z term inologią 
i precyzyjnie umiejscowiona w teorii dyscypliny. R epertuar 
książki pojęty jako kategoria scalająca procesy jej produkcji, 
rozpowszechniania i konsumpcji wydaje się być naw et swoi
stym  zwornikiem, a zarazem  wyróżnikiem dyscypliny, w nie 
mniejszym stopniu niż samo pojęcie „książka”. To nie tyle 
w książkę, co w jej zbiory — repertuary  tworzące się w pro
cesie społecznego kom unikowania wpisane są kulturowe 
sensy -  zjawiska ideologiczne, polityczne, psychologiczne, 
estetyczne 16, wchodzące w zakres wielu nauk hum anistycz
nych, ale ważne dla wyjaśnienia badanych przez bibliologię 
procesów. Pojęcie repertuaru  książki w pewien sposób in te
gruje te konteksty na w łasnym  polu badawczym , pozwalając 
zachować metodologiczną jednolitość i integralność badań 
bibliologicznych, „oczyszcza” w arsztat.



Ten punkt widzenia zakorzeniony już w teorii funkcjonal
nej, zawiera w sobie projekt badań dziejów książki i czytel
nictw a z perspektyw y repertuaru , funkcjonowania określo
nych repertuarów . Uświadam ia on specyfikę i granice badań 
czytelnictwa podejm owanych na gruncie bibliologii, która ze 
względu na interdyscyplinarność przedmiotu badań nie za
wsze jest w yraźna, o czym ongiś pisa! K. Migoń^^. W  per- 
spektjrwie bibliologicznej to przede wszystkim w kategorii 
rep e rtu aru , a  nie jak  w socjologii w kategoriach wyborów 
i preferencji czy kom petencji postrzegana jest komunikacja 
czytelnicza, literacka. Czytelnictwo jawi się więc na gruncie 
bibliologii jako proces przyswajania i tworzenia funkcjonują
cych w kulturze repertuarów  lektury, repertuaru  prym arne- 
go (wydawniczego), lecz także repertuarów  tworzonych dla 
określonych sytuacji, środowisk i instytucji (zarówno upo
wszechniających książkę, jak  i kierujących jej odbiorem), re
pertuarów  publiczności. Chodzi także o odkrycie kulturowej 
świadomości, sensów ideologicznych i aksjologicznych wpisa
nych w te  repertuary . O badanie nie tylko semiotyki książki, 
ale i sem iotyki repertuaru  książki, widzianego jako rezultat 
kulturow ych zachowań publiczności związanych z książką, 
nie tylko odbiorczych, ale i twórczych.

T en k ierunek  badań  bibliologicznych ujawnia, jak  wspo
m niano, pokrew ieństw o z dynam icznie rozwijającymi się 
w  historii i naukach o kulturze studiam i m entalności, które 
zdają  się tworzyć obecnie jed n ą  z najważniejszych p ła
szczyzn integracji badań  hum anistycznych. Zdaje się także 
odzwierciedlać coraz wyraźniejszy w hum anistyce ostatnich 
kilku lat n u rt dowartościowujący aspek ty  aksjologiczne zja
wisk i zachow ań kulturowych^^.

W  tej perspektyw ie uw yraźnia się zasadniczy dla biblio- 
logów fakt, iż książka nie jes t tylko nośnikiem  czy narzę
dziem , ani też tylko odbiciem , źródłem  czy dokum entem  
zjawisk społecznych, ale procesem  tworzenia, przetw arza
nia i kom unikow ania kultury, tekstów  kultury, jakim i są 
przede wszystkim  jej w ielorakie repertuary , będące świa
dectw em  m entalności, ale także środkiem  jej kształtowania.

W ydaje się, że badania tak postrzeganego repertuaru  
przynieść m ogą jeszcze wiele obiecujących rezultatów. O ile



repertuar wydawniczy, czy w ogóle repertuary  nadawcy, 
traktow ane zwykle dystrybutywnie, są dla poszczególnych 
epok mniej lub bardziej dokładnie odtworzone, o tyle rozpo
znanie repertuarów publiczności, tworzenia się i funkcjonowa
nia zróżnicowanych programów lektury dotyczy niewielu je 
szcze środowisk i aspektów. Interesujące a mało rozpoznane 
wydają się takie zjawiska, jak  mody literackie (czytelnicze), 
repertuary  identyfikujące grupę, np. repertuary  poprawności 
politycznej, grup wyznaniowych, mniejszości etnicznych 
i subkultur, tworzone i upowszechniane przez instytucje książ
ki, znajdujące często specyficzny wyraz edytorski, np. w po
staci serii, cyklu, fanzinów. Poszukiwać można także repertua
rów wpisanych w określoną strukturę piśmienniczo-wydaw- 
niczą, nie tylko czasopism, co jest od dawna badane, ale i np. 
szkolnych czytanek czy tzw. książek do czytania — charakte
rystycznych dla sytuacji XIX-wiecznej lektury antologii te 
kstów przeznaczonych dla rodzinnej czy towarzyskiej, na ogól 
głośnej lektury. Również badania serii wydawniczych jako sy
stem u komunikacji bibliologicznej i społecznej zarazem  nie 
przyniosły jeszcze wielu studiów, mimo bibliograficzno-edy- 
torskich i historycznych opisów rozmaitych serii. Oczywiście, 
semiotycznie zorientowane badania repertuarów  jako inte
gralnych tekstów kultury nie wykluczają takich aspektów 
współtworzących ich funkcje, jak  elem enty wyposażenia gra
ficznego (sztuka książki) i edytorskiego.

N a koniec jeszcze jeden  argum ent za aprecjacją skromnej 
i wydawałoby się ostatecznie już wyjaśnionej, choć wym aga
jącej pojęciowego poszerzenia kategorii repertuaru  książki. 
Dla opisu zjawisk kultury współczesnej, także czytelnictwa, 
kategoria obiegu czy sytuacji komunikacyjnej wydaje się co
raz mniej funkcjonalna. Takie zjawiska ujaw niane przez so
cjologów kultury, jak  m. in. „globalizacja” zachowań kulturo
wych publiczności oraz związany z tym  zanik elit, kurczenie 
się rzeczywistego (stałego) zasięgu książki, erozja kanonu 
kulturow ego i indyw idualizacja wyborów czytelniczych 
uświadamiają, że diagnostyczny walor opisu za pośrednic
twem kategorii obiegu jest coraz mniejszy i nie różnicuje już 
wystarczająco badanych zjawisk. Podobnie sytuacja kom uni
kacyjna -  w X IX  w. i jeszcze w okresie XX-lecia w arunko
wała i program owała w znacznej m ierze repertuary  lektury



(domowej, szkolnej, dla ludu, jarm arcznej itd.) oraz zacho
w ania czytelnicze, których jedną  z cech charakterystycznych 
była sytuacyjność. Obecnie postawy towarzyszące lekturze 
są  coraz bardziej zalezne nie tyle od czynników natu ry  spo
łecznej (nie negując ich znaczenia), ale przede wszystkim od 
czynników aksjologicznych i psychologicznych, wyrażających 
się w  stylu życia, a zwłaszcza w tzw. orientacji życiowej. Pa
radoksalnie, w erze globalnych procesów kulturowej homo
genizacji najbardziej znaczący i różnicujący jest wpływ m a
łych grup i wspólnot zintegrowanych nie zew nętrzną sytua
cją społeczną, w jakiej dokonuje się komunikacja, lecz wspól
nym i w artościam i i celami. W ydaje się, że repertuar jako ka
tegoria badaw cza otw arta na różnorodne sensy i kierunki in
terpretacji, łącząca procesy nadaw ania, rozpowszechniania 
i odbioru jes t nadał, także dla analizy i opisu współczesnych 
zachow ań kulturalnych, zwłaszcza czytelniczych, kategorią 
porządkującą i poznawczo owocną.

Dokonujące się w ostatnich latach otwarcie wielu dyscyplin 
hum anistycznych, także bibliologii, ich zbliżenie na gruncie 
problem ów uniwersalnych, takich jak  np. badania m entalno
ści, nierzadko przenikanie się ich aparatu  pojęciowego i m eto
dologii, w jw ołuje z drugiej strony potrzebę ponownego samo- 
określenia tożsamości i granic dyscypliny macierzystej, spre
cyzowania podstawowych dla niej pojęć i terminów, uświado
m ienia sobie na powrót odrębności i specj^ki ich stosowania, 
właśnie dlatego, że pod wpływem nauk pokrewnych zmienił 
się, wzbogacił ich operacyjny potencjał. Podobna intencja in
spirowała autorkę tych kilku, być może oczywistych, refleksji.

Przypisy

1 Podstawą sformułowanych tutaj wniosków staf się przegląd 
badań ostatniego 10-lecia nad polskim repertuarem książki, który 
ukaże się w XV tomie „Studiów Bibliologicznych” pod red. K. He- 
skiej-Kwaśniewicz. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 
2004.

2 W  Polskiej Bibliografii Bibliologiczne] nadrzędne hasło indeksu 
przedmiotowego „wydawnictwa” używane jest w wielu różnych zna
czeniach, a tym samym niewielkie jest jego informacyjne znaczenie.

3 P Pavis: Słownik term inów  teatralnych. Przei., oprać, i uzu
pełnieniami opatrzył S. Świontek. Wrocław 2000 s. 431.



1985.
5 Por. np. Model komunikacji Escarpita (zob. J. Lalewicz, op. 

cit., s. 45 i n.) czy model proponowany przez Jerzego Zawiszę 
(J. W. Zawisza: Propozycja schem atu komunikacji bibliologicz- 
nej. „Studia o Książce” T. 10:1980 s. 39-58).

6 K. Glombiowski: Problem y historii czyteln ictw a. Wroclaw 
1966.

7 E. Słodkowska: Problemy badań nad historią książki. [W:] 
Książka i biblioteka w  społeczeństwie. Warszawa 1982 s. 205-213.

® Schemat komunikacji bibliologicznej z tej perspektywy na
kreśli! Radosław Cybulski: Badania rynku księgarskiego  a bada
nia czytelnictw a. [W:J K siążka i biblioteka..., s. 220-233.

 ̂ W pracach S. Żółkiewskiego, K. Dmitruka, J. Lalewicza, 
J. Kosteckiego.

0̂ Mówię tutaj o pojęciu obiegu w takim znaczeniu jak sprecyzo
wała go socjologia literatury (zwłaszcza S. Żółkiewski: Kultura literac
ka 1918-1930. Wrocław 1973), a nie w sensie potocznym czy ogól
nym, jakiego używa się często mówiąc o społecznym życiu książki.

J. Kostecki: M odel badań n ad historią czyteln ictw a. [W:] 
Książka i biblioteka..., s. 175-204.

12 Zob. J. Ronikier: Metodologia historii mentalności w  bada
niach nad książką i czytelnictwem . [W ] Książka polska w  okresie 
zaborów. Praca zbiór, pod red. M. Kocójowej. Kraków 1991 s. 61-72;

M. in. К. Maliszewski: Obraz R zeczypospolitej w  polskich  
gazetach rękopiśmiennych z okresu późnego baroku. Toruń 1990; 
K. Targosz: Sawantki w  Polsce w  X V II w. Aspiracje intelektualne 
kobiet ze środowisk dworskich. Warszawa 1997; tejże: Piórem za 
konnicy. Kronikarki w  Polsce X V II w. o swoich zakonach i swoich 
czasach. Kraków 2002; B. Popiołek: K obiecy św iat w  czasach Au
gusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów  szlacheckich. 
Kraków 2003; T. Aleksandrowicz: Kultura intelektualna rzym 
skich konsulów w  schyłkowym  okresie Republiki. Katowice 2002.

1“̂ Przemawiają za tym m. in. liczne prace zawarte w kolejnych 
tomach pod wspólnym tytułem Instytucje -  publiczność -  sy tu a
cje lektury, wydawanych pod red. J. Kosteckiego przez Instytut 
Książki i Czytelnictwa w Warszawie.

15 K. Głombiowski; Problem y historii...
16 Por. J. Lalewicz, op. cit., s. 194.
17 K. Migoń: Nauka o książce. Zarvs problem atyki. Wrocław 

1984.
1̂  Zob. np. M. Nussbaum: Czytać, aby żyć . „Teksty Drugie” 

2002 nr 1/2 s. 7-24.



prof. dr hab. Wanda Pindlowa
Uniwersytet Jagielloński

ELEKTRONICZNA INFORMACJA О OBIEKTACH 
KULTURY W PROGRAMACH UNII EUROPEJSKIEJ

„w  społeczeństwie wiedzy nie ma żadnej ..królowej nauk". 
Wszystkie rodzaje wiedzy są jednakowo wartościowe. (...) 
Wszystkie rodzaje wiedzy, zgodnie ze słowami wielkiego 
średniowiecznego świętego i filozofa. Bonawentury, 
jednakowo prowadzą do prawdy. By uczynić z nich drogę do 
prawdy, do wiedzy, konieczna jest odpowiedzialność 
przedstawicieli różnych je j gałęzi. Zbiorowo chronią oni 
wiedzę i dbają, b y  mogła być stosowana (Drucker. 1993)'

W  naw iązaniu do przytoczonego fragm entu autorstw a 
P e te ra  D ruckera  w arto  zwrócić uwagę na realizację idei łą
czenia inicjatjrw i szukania wspólnych rozwiązań technolo
gicznych i organizacyjnych dla wzbogacenia wiedzy i jej 
uprzystępnien ia  społeczeństw u. Mowa tu  o zjawisku, z ja 
kim  m am y obecnie do czynienia, m. in. dzięki program om  
U nii E uropejskiej, k tó ra  prom uje w spółpracę instytucji 
zw anych, ze względu na ich zadania, instytucjam i lub orga
nizacjam i pam ięci.

Od lat dziewięćdziesiątych X X  w., kiedy Komisja Europej
ska zainteresowała się bliżej problemami kultury poszczegól
nych krajów europejskich, powstaje wiele programów inicjo
wanych i sponsorowanych przez Unię, w których dostrzeżono 
m. in. rolę bibliotek, archiwów i muzeów, z jednej strony jako 
placówek informacji, a z drugiej jako instytucji pamięci.

W  artykule  zostaną poruszone w ybrane zagadnienia 
związane z niektórym i program am i Komisji Europejskiej,



które wiążą się z dziedzictwem  narodow ym  i jego zachowa
niem  dla następnych pokoleń. Chodzi tu przede wszystkim 
o problem y digitalizacji obiektów kultury. Zwrócona będzie 
uwaga na główne cele i oczekiwane efekty program ów oraz 
udział polskich placówek w tych przedsięwzięciach.

Nacisk na problem y kultury  i edukacji je s t obecnie b a r
dzo silny, gdyż wiąże się on bezpośrednio z przygotowaniem  
obywateli do przekształcenia w „Społeczeństwo Inform acyj
n e ”. Bez względu na to, jak ą  definicję „Społeczeństwa In 
formacyjnego” skłonni jesteśm y akceptow ać, wiadomo, że 
powinniśmy dążyć, aby wszyscy obyw atele E uropy umieli 
korzystać z informacji i posługiwać się nią, zarówno przy 
wykonywaniu zawodu, jak  i w kontaktach  m iędzyludzkich 
oraz dla przyjemności. Program y proponow ane obecnie 
przez Komisję E uropejską m ają więc na względzie takie za
stosowania technologii, które pomogą lub wręcz umożliwią 
realizację wspom nianych wcześniej celów, czyli zabezpiecze
nie dóbr kultury oraz powszechne jej udostępnienie. Celem  
równie ważnym jes t ułatw ienie w spółpracy m iędzynarodo
wej poprzez w zajem ne poznanie zwyczajów oraz dziedzic
twa kulturalnego poszczególnych narodów należących do 
Unii Europejskiej i tych, którzy m ają  do niej przystąpić. 
Zjednoczenie, to nie znaczy to sam o co ujednolicenie, ani 
zatarcie różnic kulturowych, ale ich respektow anie i dziele
nie się nimi dla powszechnego dobra. Aby w psychice ludzi 
dokonały się zm iany i uznano racje, które nie zawsze są 
z początku zrozum iałe i klarowne, trzeba czasu poświęcone
go intensywnej pracy uśw iadam iającej, a w rzeczywistości 
działaniom inform acyjnym  i edukacyjnym . Program y unij
ne służą między innym i przygotowaniu tej drogi poznania 
innych kultur, obyczajów i ludzi, z którym i m am y mieć bliż
sze kontakty we wspólnej Europie.

Jednej z inicjatyw Komisji Europejskiej, k tórą  nazwano 
„Społeczne i ekonomiczne włączenie do Społeczeństwa In
formacyjnego: rola organizacji pam ięci”, czyli archiwów, bi
bliotek i muzeów {Social a n d  econom ic inclusivness: the  
role o f  cultural a n d  m e m o ry  organisations) przewodzi 
organizacja pod nazw ą E C O T E C . Je s t to korporacja b a 
dawcza i konsultingowa R esearch and Consulting LTd z sie



dzibami w Birm ingham , Leeds, Londynie (Wielka Brytania) 
oraz w Brukseli w Belgii i M adrycie w Hiszpanii. E C O T E C  
należy do wielkiej grupy kompanii badawczych i doradczych 
w ystępujących pod wspólną nazw ą ECORYS. ECORYS ma 
też swoje przedstawicielstwo w W arszawie. E C O T E C  podjął 
w 2003 r. program  badawczy, w wyniku którego ma po
w stać rapo rt dotyczący stanu  zaawansowania prac nad digi
talizacją zbiorów w wym ienionych wcześniej instytucjach 
pam ięci w w ybranych krajach i dostępu do tych zbiorów 
w sieciach rozległych. Komisja Europejska jest zaintereso
w ana zidentyfikow aniem  instytucji pam ięci związanych 
z kulturą, które podejm ują jakieś kroki w przenoszeniu „cy
frowych przedstaw ień obiektów kultury  do sieci rozległych”. 
Chodzi w tym  przypadku o osiągnięcia zarówno wcześniej
sze, ja k  i bieżące. N astępnym  zagadnieniem  jest uzyskanie 
orientacji w potrzebach użytkowników, zarówno co do sa
m ych obiektów, języka opisu, jak  i jakości serwisów. W ażne 
z p unk tu  widzenia Komisji Europejskiej są inicjatywy ro
dzące się w m ałych, lokalnych instytucjach -  archiwach, bi
blio tekach i m uzeach -  a nie wynikające wyłącznie z gene
ralnej polityki danego państw a.

Zogniskowanie zainteresow ania wyłącznie na proble
m ach  technicznych nie byłoby wskazane, choć odgrywają 
one kluczową rolę w całym  procesie ułatw iania dostępu do 
dóbr kultury. Pow staje zatem  wiele py tań , np. czy instytu
cje pam ięci w poszczególnych państw ach są zapraszane do 
społeczno-ekonom icznego włączenia się do SI oraz, czy jeśli 
istnieje generalna polityka włączania do SI, to czy różnicu
je  się podejścia do tego problem u w zależności od rodzaju in
stytucji? W ażne py tan ie  odnosi się również do takich kwe
stii, jak  odzw ierciedlenie zainteresow ań poszczególnych 
grup użytkowników, takich jak  niepełnospraw ni, mniejszości 
narodow e, im igranci, etc. Czy m ają  oni możliwość zapre
zentow ania przedstaw icielom  innych krajów swoich włas
nych obiektów  ku ltu ry  w sieci?

B adania m ają być poparte literaturą przedmiotu, przepro
wadzonymi w yw iadam i z osobami, które są odpowiedzialne 
za politykę kulturalną i z użytkownikami reprezentującym i 
różne grupy społeczne oraz z pracownikam i instytucji pam ię



ci. W  każdym  z krajów  uczestniczących bezpośrednio 
w CM O  {Cultural a n d  M em o ry  O rganizations) m a się 
przeprowadzić dwa badania m etodą case s tu d y  w w ybra
nych instytucjach. Obecnie została powołana grupa eksper
tów przedstawicieli pięciu krajów: Niemiec, Polski, Portugalii, 
Wielkiej Brytanii i W ioch. Zatwierdzono również Kom itet 
Sterujący, złożony z pięciu osób, reprezentujących: Czechy, 
Irlandię, Luksem burg, N iem cy i Norwegię.

Problem am i pełnego uczestnictw a w Społeczeństw ie 
Inform acyjnym  przy uwzględnieniu wykorzystania techno
logii informacyjnych i kom unikacyjnych {Inform ation a nd  
C om m unication Technology  -  I C T )  w aspekcie kultury  
zajmuje się wiele program ów  Unii Europejskiej. M ożna za
uważyć, że budow ane są one zarówno w podziale tery toria l
nym, jak  np e-E urope, czy e-Polska  oraz rzeczowym. B o
wiem w ram ach np. program u e-Polska  istnieją program y 
dotyczące kultury  -  e-C ulture , działalności rządu, e-G o- 
vern m en t, edukacji, e-L ea rn in g  i zdrowia e-H ea lth  czy  
wreszcie biznesu, e -B u sin ess . W racając do spraw  kultury, 
to stanowi ona obszar w spółpracy sam ych środowisk ku ltu 
ry, telekom unikacji, ośrodków akadem ickich i władz lokal
nych. Jak ie  są powiązania pom iędzy w iekiem  digitalizacji, 
czy jak  chcą niektórzy cyfryzacji a kulturą? Przede wszyst
kim chodzi tutaj o dostęp dla wszystkich obywateli E uropy  
do zasobów kultury  bez konieczności udania się na m iejsce 
przechowywania danego obiektu, a z drugiej strony również 
o ich konserwację i ochronę. Stwarza też nowe możliwości 
edukacyjne oraz może być wykorzystana dla wzbogacenia tu 
rystyki. W  V Ramowym Program ie U E  uchwalono eEurope  
Action P lus -  A n  In form ation  Soc ie ty  for A ll-eE urope  
2005. A  4 kwietnia 2001 r. obradow ano na tem at stanu  di
gitalizacji ku ltury  i stwierdzono, że do tej pory tylko m ały 
procent dziedzictwa kulturowego został przetworzony na 
formę elektroniczną. Dało to asum pt do pow stania wielu 
program ów U E  o bardzo podobnych zadaniach. Powstał 
wówczas również raport pod ty tu łem  T h e  D ig iC U L T  R e 
port zarysowujący główne strategie i kierunki przyszłego 
rozwoju europejskiego sektora kultury  na następne 5 lat 
(http://w ww.salzburgresearch.at/fbl/digicult/).

http://www.salzburgresearch.at/fbl/digicult/


Za główne cele DigiCULT uznano: ocenę dziedzictwa 
kulturowego, edukację, kooperację i koordynację, wzmoc
nienie m ałych instytucji dziedzictwa kulturowego, długoter
m inow ą ochronę i metodologiczne i skoordynowane podejście 
do digitalizacji.

Ze względu na swoją wielonarodową kulturę Europa po
w inna chronić dobra kultury  na poziomie narodowym, re 
gionalnym  i lokalnym . W  Barcelonie w czasie obrad Rady 
E uropy  pow stał główny zarys program u nazwanego Dzie
dzictwo K ulturow e Dla W szystkich (H E R IT A G E  FO R 
ALL).

W śród program ów  należących do tej grupy znalazły się 
m.in.: C H IM E R , C IPH E R , M EM O R IA L i COINE.

C H IM E R  (C hildren’s H eritage: In teractive M odels for 
Evolving Repositories) czyli Dziedzictwo kulturow e dzieci: 
in terak tyw ne m odele dla tworzenia serwisów informacyj
nych. W  projekcie tym  postanowiono założyć m iędzynaro
dow ą sieć instytucji zajmujących się edukacją i kulturą, 
k tó re  b ę d ą  w spom agały i ułatw iały interaktyw ne posługi
w anie się technologią sieciową, a także zachęcały dzieci do 
w prow adzania do wielkiego cyfrowego „m agazynu” własnej 
in teresującej je  problem atyki (www.chimer.org).

C IP H E R  (E nabling  Com m unities of In terest to Prom o
te  H eritage  of E uropean  Regions) czyli stworzenie możliwo
ści zainteresow anym  społecznościom prom owania kultury 
poszczególnych regionów europejskich. Projekt ten  realizo
w any je s t przez cztery G rupy  Dziedzictwa Narodowego, 
k tóre  w prow adzają do sieci tem atyczne kolekcje online z za
m ierzeniem  zachęcenia gości odwiedzających strony W W W  
do aktyw nego udziału w interpretacji dziedzictwa kultury 
(www.cipher.org)

M E M O R IA L  (A Digital D ocum ent W orkshop for Prese
rvation of Pesonal Records in Virtual M em oria), czyli serwis 
składający się z dokum entów  będących zapiskam i osobi
stych w spom nień z okresu nazistowskiego, przede wszyst
kim tych osób, które przebywały w obozach w czasie II wojny 
światowej.

Wreszcie program CO IN E (Cultural Objects in Networking 
E nvironm ent) je s t przeznaczony dla zwykłych obywateli,

http://www.chimer.org
http://www.cipher.org


którzy mogą wprowadzić do świata cyfrowego jakąś opo
wieść, np. historię swojego domu, pom nika, stojącego w po
bliżu, obiektów sztuki ludowej wytwarzanych w danym  śro
dowisku, etc. Projekt m a zachęcić również do nabycia przez 
zwykłych obywateli um iejętności posługiwania się technolo
gią informacyjną. Te opowieści, czy opisywane kolekcje 
własne powinny jednak  mieć pew ne znaczenie dla innych 
obywateli zarówno w danym  kraju, jak  i charakteryzow ać 
nasze dziedzictwo kulturalne w Europie. Po zakończeniu re 
alizacji projektu m a się on przekształcić w otw arty  system  
umożliwiający fleksybilne wprow adzanie i upow szechnianie 
działalności kulturalnej społeczności europejskich. W  fazie 
projektowania system u biorą udział przedstawiciele 5 k ra 
jów (Grecja, H iszpania, Irlandia Polska i W ielka B rytania).

W  ocenie sytuacji stanu  zaaw ansow ania polskiej sceny 
kulturalnej w zakresie digitalizacji i włączenia się w progra
my Unii Europejskiej z pewnością pom ogłaby nam  świado
mość prowadzenia jednoznacznej polityki w tym  zakresie 
przez Rząd Polski. M oże z perspektyw y stolicy dostrzega 
się bardziej działania o charakterze ogólnopolskim. W  In 
ternecie można odnaleźć dokum enty świadczące o dobrych 
intencjach w tym  zakresie, takie  jak  e-E uropa, e-PoIska, 
a także można odnaleźć strony W W W  poszczególnych pro
gramów typu EVA, CULTIVATE, ale nie dow iadujem y się 
tą  drogą, kto w Polsce z nimi współdziała. Telewizja Polska 
pokazała program  o stworzeniu w Polsce w irtualnej biblio
teki, ze znam iennym  kom entarzem , że są  tam  wprow adzo
ne książki, ale nie m a katalogu, k tóry pozwoliłby trafić do 
konkretnych tytułów. Znam y inicjatywę U N ESC O  dotyczącą 
trzech głównych obiektów kultury, k tóre m ają  nas reprezen
tować w świecie. O udziale jednak  w pracach poszczegól
nych program ów polskich instytucji lub osób, dowiadujem y 
się na ogół z kronik prowadzonych przez niektóre czasopi
sm a bibliotekarskie i informacyjne, a czasem  z artykułów  
tam  zamieszczanych. Z pozycji prowincji takie działania w y
dają się chaotyczne i czasem  mało przem yślane. Choć w ie
lokrotnie Komisja E uropejska zaznacza, że zależy jej na ini
cjatywach oddolnych, na uczestniczeniu w program ach 
mniejszych muzeów, archiwów czy bibliotek, ale jak  zwykle



chciałoby się wiedzieć, że nie powtarzam y tych sam ych 
przedsięwzięć, nie w yw ażam y otwartych już drzwi. Wiemy, 
że z program em  EVA współpracuje M uzeum  Sztuki w Ło
dzi, z CU LTIV A TE BibHoteka Główna AGH, a w dwu ini
cjatywach wspomnianych szerzej w referacie Economic and 
cultural inclusivness oraz C O IN E  Insty tu t Informacji N au
kowej i B ibliotekoznaw stw a UJ.

N a zakończenie chciałam  stwierdzić, że tem at w ybrany 
przeze m nie na  uroczystość jubileuszu tylko pozornie nie 
m a związku z In sty tu tem  Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych U niw ersytetu  W arszawskiego. W arto za
znaczyć, że właśnie od tego Insty tu tu  uczyliśmy się współ
p racy  z zagranicą. G dy powołano Zakład Bibliotekoznaw
stw a i Inform acji Naukowej na U niw ersytecie Jagiellońskim 
kieru jąca wówczas Insty tu tem  w W arszawie doc. Anna 
C zekajew ska-Jędrusik  przysyłała do K rakow a gości z róż
nych krajów  i dzięki tem u zaczęliśmy rozwijać nasze pierw 
sze kon tak ty  zagraniczne. Kontynuowali tę  współpracę 
z nam i także jej następcy, z profesorem  M arcinem  Drze
w ieckim  włącznie.

Przypisy

1 E к  Drucker: Społeczeństw o pokapita listyczne. Warszawa 
1999 s. 177.
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PROBLEMY KULTURY ORGANIZACYJNEJ 
W BIBLIOTEKACH

K onkurencja pojawiająca się na światowym  rynku, doko
nujące się zm iany i widoczna na każdym  kroku niepewność 
najbliższych dni sprawia, że m enedżerow ie w różnych insty
tucjach stara ją  się wykorzystywać potencjał twórczy swoich 
pracowników i poszukują dla swoich firm właściwych prio
rytetów, wśród których jednym i z głównych są  skuteczność 
i sprawność działania.

Urzeczywistnieniu tych prakseologicznych priorytetów  
sprzyja dynam iczne zaangażowanie, k ierunek  zarządzania, 
w którym  isto tną rolę odgrywają, oprócz jakości i doskona
łości, także kultura  organizacyjna^. Obejm uje ona szerokie 
spektrum  problemów, które współdecydują o skuteczności, 
jakości produktów, usług i procesów, a także w zasadniczy 
sposób wpływają na  personel danej instytucji i jej społeczny 
wizerunek. W artości i symbole integrujące pracowników, 
tkwiące w kulturze organizacyjnej, są  źródłem  sukcesów 
i decydują o przewadze konkurencyjnej poszczególnych in- 
stytucji^.

K ultura jes t głównym wyznacznikiem  zachowania w bi
bliotece i -  jak  podają specjaliści od zarządzania -  kultura 
organizacyjna może mieć znacznie większy wpływ na osiąg
nięcia danej instytucji i zachowania pracowników niż jej 
struktura  organizacyjna, technologie, zasoby ekonomiczne, 
organizacyjne, innowacyjność, czy czas, a to ze względu na 
jej delikatność i łatwość p r z e n i k a n i a ^ .



K ultura organizacyjna pełni, jak podkreśla Edgar Schein'^, 
funkcję w ew nętrzną oraz zewnętrzną.

Funkcja w ew nętrzna kultury  organizacyjnej sprowadza 
się do w ypracow ania świadomości wspólnoty całego zespo
łu obejm ującej zarówno podobieństwo wzorów myślenia, 
przekonań, uczuć, wartości. Umożliwia przeżywanie poczu
cia bezpieczeństw a i stabilności, a także pozwala na ukształ
tow anie tożsamości, osobowości danej biblioteki, na k tórą 
sk ładają  się specyficzne cechy, wartości czy tradycje. Oferu
je  wspólny język i a p a ra t pojęciowy, którym  posługuje się 
zespół pracowników. K ultura organizacyjna oferuje uczest
nikom  jednolite  sposoby pom iaru i kry teria  oceny efektów, 
w yposaża ich w wiedzę dotyczącą tego, co jest przez organi
zację i zespół uznaw ane za dobre, a co za złe, ustala wspól
ny  system  wzm ocnień, określa co jest nagrodą, co zaś karą. 
W yznacza także zasady władzy i k ry teria  statusu, definiuje 
granice grupy, tj. k ry teria  przyjęcia i odrzucenia^. K ultura 
organizacyjna w  bibliotekach tworzy pew ien rodzaj m ental
ności i ku ltu ry  pracy, oddziałujący i jednocześnie uzależnio
ny  od relacji m iędzyludzkich, istotnych w osiąganiu efektjrw- 
ności działań.

W  zakresie dostosowania zewnętrznego kultura umożliwia 
adap tac ję  do nowych sytuacji, system u i stylów zarządza
nia, a także nowych w ym agań, w istotny sposób wpływając 
na  kształtow anie się w izerunku danej biblioteki. Umożliwia 
zrozum ienie misji i strategii biblioteki, identyfikację podsta
wowego celu organizacji przez jej uczestników, a także 
w zbudza zaangażow anie w ich realizację. Dzięki kulturze 
możliwe jes t osiągnięcie konsensu odnośnie do spraw  b a r
dziej i m niej strategicznych^.

Odwołując się do poglądów A. Etizioniego^ można po
wiedzieć, że pracownicy, uczestnicząc w działaniach bibliote
ki, k ieru ją  się dwom a podstawowym i motywam i: m oralnym  
lub kalkulatyw nym . A więc ich uczestnictwo jes t uzależnio
ne od powodów em ocjonalnych, odpowiadających hierarchii 
potrzeb A. M aslow a lub wynika z kalkulacji, na ile udział 
w pracy  zespołu pozwoli na zaspokojenie indywidualnych 
potrzeb danego pracow nika. Ja k  wynika z najnowszych b a 
dań w tym  zakresie, funkcja adaptacyjna kultury  organiza



cyjnej i model kulturow y organizacji, także w bibliotekach, 
zdominowane są  przez podejście kalkulatywne^.

Skoro kultura organizacyjna odgrywa w życiu każdej bi
blioteki tak  w ażną rolę, to w arto zastanowić się czym ona 
jest i jak  się przejawia.

Nie wdając się w dywagacje i spory naukow e dotyczące 
zakresu pojęciowego kultury  organizacyjnej, przypom inają
ce problem y ze zdefiniowaniem  sam ego pojęcia kultury, 
można przyjąć, że kultura organizacyjna w bibliotece, to 
kultura, k tó rą  dana biblioteka posiada.

Powołując się na licznych teoretyków  w tym  zakresie 
można powiedzieć, że w każdej bibliotece kultura  istnieje, 
jest niepow tarzalna, jedyna, wyjątkowa, stanowi bazę do 
budowania pożądanych zachowań organizacyjnych, służy 
identyfikacji tożsam ości w ew nętrznej danej b ib lio tek i 
i kształtowaniu jej zewnętrznego w izerunku. Je s t ona cza
sem bardziej, czasem  mniej widoczna, może być wyrazista, 
nijaka lub wadliwa^.

Typy kultur w ystępujących w bibliotekach i ośrodkach 
informacji m ogą w istotny sposób różnić się m iędzy sobą. 
W  m ałych bibliotekach będzie jed n a  kultura, podczas gdy 
w dużych bibliotekach może być wiele podkultur, niezależ
nie od całościowej kultury  organizacji.

K ultura organizacyjna biblioteki to zespół cech decydu
jących o jej osobowości, a więc ujednolicone zasady postę
powania i postrzegania, k tóre w yrażają przyjęty przez n ią 
system  wartości, tworzą pew ien klim at organizacyjny, po
zwalają na jej identyfikację i w yróżniają ją  z otoczenia. Znaj
dują odzwierciedlenie w organizacyjnej przejrzystości, w fi
lozofii w zakresie zarządzania czy nastaw ieniu władz do p ra 
cowników i użytkowników biblioteki.

W  zespole cech tożsamości biblioteki je s t mnóstwo 
elem entów tak  o charakterze w izualnym  (m aterialnym ) 
i niewizualnym, jak  również style przywódcze i style zarzą
dzania, służące kom unikow aniu się biblioteki zarówno z jej 
otoczeniem w ew nętrznym , jak  i zew nętrznym . K ultura 
organizacji jes t produktem  lub efektem  wzorów zachowań 
i standardów, które są zbudow ane przez jednostki i grupy 
na przestrzeni lat. W raz z upływ em  czasu, jak  podkreśla



в .  Zolędowska, kultura organizacyjna staje się coraz lepiej 
znana zarówno pracownikom , jak  i otoczeniu^^. A jej w yra
zista tożsam ość jes t jednym  z najefektywniejszych środków 
w zbudzania zaufania u osób korzystających ze zbiorów 
i usług biblioteki.

K ultu ra  organizacyjna to zbiór wspólnych (zakładanych 
lub ustanow ionych) wierzeń, wartości, rytuałów, opowieści, 
mitów, specyficznego języka, podtrzym ujących poczucie 
w spólnoty w śród członków organizacji. Zawiera w sobie hie
rarch ię  w artości, rozwój kariery, lojalność czy wzajemne ko
m unikow anie się. Bardzo często opiera się na niepisanych 
czy podśw iadom ych naw et zasadach^^. K ultura uwypukla 
to co jes t wspólne w organizacji, a nie to, co różne. Jest to 
swoisty „społeczny klej”, który scala i jednoczy o r g a n i z a c j ę ^ ^

Początkow ą i zazwyczaj najsilniejszą kulturę organizacji 
tw orzy założyciel danej biblioteki lub osoba kierująca nią. 
J e s t  to osiągane zarówno w wyniku działań świadomych, jak  
i nieśw iadom ych. W artości i w ierzenia osoby inicjującej kul
tu rę  są  p rzek ładane na politykę i procedury. Zgodnie z nimi 
je s t rek ru tow any  personel, k tóry  będzie przyporządkowy
w ał te  sam e idee i wartości do dalszych działań. Te w arto
ści b ę d ą  za jak iś czas nieświadom ie przekazyw ane jako nor
m y  i zachow ania. Jeśli kultura  utworzona wówczas będzie 
silna i efektyw na, pozostanie na długo po odejściu z pracy 
tego bibliotekarza czy założyciela

Filozofia zarządzania i nastaw ienie kierownictwa de te r
m inu ją  czy kultu ra  organizacyjna biblioteki je s t progresyw
na, uk ierunkow ana na usługi lub zorientow ana bardziej na 
dobro organizacji niż na użytkownika^^.

To właśnie kultura organizacyjna sprawia, że biblioteki 
m ają  cechy kultur introwertycznych lub ekstrawertycznych. 
Biblioteki m odelu introwertycznego koncentrują się na swo
ich zasobach, zioną chłodem, sterylnością, są biurokratyczne. 
Stw arzają atm osferę nieprzystępności, a naw et toksyczności 
w stosunku do czytelników, którzy w takiej bibliotece trakto
w ani są służbowo, czują się intruzam i, osobami przeszkadza
jącym i w  pracy zatrudnionych tam  bibliotekarzy.

Biblioteki o kulturze ekstraw ertycznej, słyną ze swej 
przyjazności dla użytkowników. Panuje w nich serdeczna a t



mosfera, a użytkownicy przychodzą tam  nie tylko po to, by 
wypożyczyć książki, ale też aby porozm awiać z biblioteka
rzem, podzielić się swoimi radościam i i sm utkam i. Bo prze
cież nie tylko książka jes t lekarstw em  dla duszy, ale także 
bibliotekarz, może i często, je s t najlepszym  lekarzem .

O charakterze kultury  organizacyjnej decyduje wiele 
czynników w ew nętrznych oraz istniejących w jej otoczeniu 
takich jak; typ otoczenia, typ i cechy organizacji, a także ce
chy jej członków, jak  wiek, płeć, wykształcenie, czy w yzna
wane poglądy 1 .̂

Jak  powiedziano wcześniej, w każdej bibliotece istnieje 
kultura organizacji niezależnie od tego czy je s t ona zw erba
lizowana, uświadomiona czy też nie. Także w każdej z nich 
będzie m iała ona inny charak ter i cechy dystynkt3rwne 
odróżniające ją  od ku ltu r w innych organizacjach.

M imo odmienności i różnych sposobów wyrażania kultury 
organizacyjnej można, odwołując się do teorii E . Scheina^^, 
przedstawić jej ogólną strukturę, uwzględniającą charaktery
styczne wzorce. Składa się ona z trzech poziomów, wyodręb
nionych ze względu na ich trwałość i widoczność. Przypomi
nają one górę lodową. Niewidoczne lub widoczne częściowo 
aspekty oddziałują na cechy, które m ają charakter widoczny. 
Są to:
• założenia (całkiem  niewidoczne i nieuśw iadam iane);
• norm y i wartości (częściowo widoczne i uśw iadam iane);
• artefakty  (widoczne i uświadom ione).

W yznacznikiem  kultury  organizacyjnej najbardziej uk ry 
tym  i nieuświadom ionym , ale jednocześnie najtrw alszym  
i najtrudniejszym  do rozszyfrowania są  założenia kulturowe. 
Uświadomienie sobie tych założeń jest podstaw ą do zrozu
mienia pozostałych poziomów kultury organizacyjnej w danej 
bibliotece. Założenia te  odnoszą się do^^:

-  na tu ry  człowieka, jego cech charak teru  i stosunku do 
wykonjrwanych zadań;

-  relacji międzyludzkich, zarówno form alnych jak  i n ie
formalnych, a także rodzaju władzy organizacyjnej;

-  samej organizacji i rodzaju dom inujących cech (m echa- 
nistycznych czy organicznych);



— n a tu ry  otoczenia, w którym  funkcjonuje biblioteka czy 
jes t zagrażające jej czy wyzwalające;

-  relacji organizacji z otoczeniem.
Założenia kulturow e są trudne do wychwycenia naw et 

dla osób przez długi czas związanych z daną organizacją. 
M ożna jednak  stwierdzić, iż przyjm owane w bibliotekach 
założenia, leżące u podstaw  kultury  organizacyjnej, w w ięk
szości odpow iadają koncepcji organizacji biurokratycznej. 
P odstaw ą są s truk tu ry  hierarchiczne i rozbudowany apara t 
biurokratyczny, w których wpływ otoczenia na działania 
biblioteczne jes t z n ik o m y ^ ^ . Instytucje takie w powolny 
sposób adap tu ją  się do transform acji dokonujących się 
w otoczeniu. Jedynie  mniejsze specjalistyczne czy uczelnia
ne  biblioteki odpow iadają modelowi organicznemu, reagu
jącem u  na wpływy otoczenia i są w stanie być aktyw ne na 
rynku  i współzawodniczyć z innym i bibliotekam i czy insty
tucjam i konkurencyjnym i w stosunku do nich. Coraz po
w szechniejsza je s t jednak  konieczność dostosowywania się 
b iblio tek do dokonujących się zm ian i aktywnego uczestnic
tw a w dystrybucji zasobów informacyjnych i informacji, 
a  o ich sukcesie b ęd ą  decydować innowacyjność i zdolność 
adap tacy jna  do transform acji

Założenia odnoszące się do stylu kierowania personelem  
i relacji m iędzyludzkich w większości bibliotek sytuują się 
pom iędzy stylem  2 i 3 z teorii R. Likerta^O. Oznacza to 
przyjęcie pośrednie pom iędzy tradycyjnym  ukształtow a
n iem  biblioteki, w ładzą i au to ry te tem  rozłożonym zgodnie 
z uk ładem  przełożony-podwładny (styl 1) a stylem  4, 
w  k tórym  organizacja biblioteki je s t idealnie ukształtow ana 
i zarządzana, w której istnieje rozlegle uczestnictwo grupy 
w nadzorze i podejm owaniu decyzji. Niewiele bibliotek 
przyjm uje rozwiązania odpowiadające modelowi 4 ze skali 
L ikerta . Jednakże, m im o nadal często spotykanych w bi
b lio tekach  kierow ników  au tok ra tycznych  coraz więcej 
z nich pozwala swoim pracownikom  na uczestnictwo w pro
cesach decyzyjnych. Aczkolwiek nie oznacza to przyjęcia 
zarządzania uczestniczącego, to jednak  przed podjęciem de
cyzji przełożeni konsultują je  w zespołach pracowniczych^!.



Kolejny poziom kultury  organizacyjnej tworzą: norm y 
i wartości, k tóre dzielą się na: norm y i wartości deklarow a
ne oraz norm y i wartości przestrzegane.

Biblioteka może być zidentyfikowana przez system  norm  
i wartości, k tóry  jes t do niej przypisany i poprzez klim at ja 
ki tworzy. W artości odnoszą się do spraw  najbardziej waż
nych dla jednostki, grupy czy organizacji. M ają  one wym iar 
m oralny i wpływają na w ierzenia, na wybory, preferencje 
i decyzje tak  jednostek, jak  i grup. Odzwierciedlają pożąda
ne zachowania lub stany rzeczy, cele, zadania czy misję. Są 
one podstaw ą działań ludzkich i stanow ią istotę kultury  
organizacyjnej. Są one ważne dla zrozum ienia podobieństw 
i różnic pom iędzy bibliotekam i, jednostkam i i grupam i. B i
blioteki i ich m acierzyste organizacje niekoniecznie m uszą 
podzielać wspólne wartości. Różne komórki — d epartam en
ty  mogą kłaść inny nacisk na proces pracy, zachowania 
i priorytety. W  efekcie pow staną odm ienne wartości^^.

Przykładem  wartości w ystępujących w bibliotekach mo
że być uczciwość, lojalność, ukierunkow anie na użytkownika 
i przestrzeganie zasady równości wszystkich użytkowników, 
niezależnie od ich statusu, stosunek do osób niepełnospraw 
nych, do pracowników i ich kariery  zawodowej, do zacho
wań w w arunkach pracy, np. dbałość o estetykę, koniecz
ność sprzątania po sobie, nietolerow anie spóźniania, braku 
dyscypliny, kradzieży czy pijaństwa^^.

Norm y i wartości deklarow ane znajdują odzwierciedle
nie w różnych dokum entach bibliotecznych: sta tu tach , re 
gulaminach bibliotecznych, określeniach misji, wykazach 
praw  i obowiązków bibliotekarzy czy użytkowników.

Podstawową norm ą postępow ania w bibliotekach, szcze
gólnie zagranicznych, deklarow aną i przestrzeganą w kon
taktach z użytkownikami jes t to, że klient m a zawsze rację. 
Inną norm ą, także niepisaną, jes t zasada pośw ięcania użyt
kownikowi tyle czasu, ile wymaga rozwiązanie jego proble
mu. W  każdej sytuacji k lient stoi na pierwszym  miejscu i ja 
ko pierwsze wykonywane są czynności związane z jego 
obsługą, choćby oznaczało to zrezygnowanie ze wszystkich 
zaplanowanych na dany dzień zadań^^.



W artościami wspólnymi dla danej biblioteki, uznawanymi 
przez wszystkich pracowników, filozofią, na której opiera się 
jej działanie je s t misja. Pojęcie to jes t coraz powszechniejsze 
w środowisku bibliotekarskim , stanowi wynik przeobrażeń 
zarówno w otoczeniu bibliotek, jak  i m entalności pracują
cych w nich bibliotekarzy. M oże to być czynnik niewizual- 
ny  lub wizualny, o charakterze  deklaratyw nym  lub prze
strzeganym , składający się na tożsamość, osobowość danej 
biblioteki. Jeśli ten  zbiór wartości i norm  m a form ą pisem 
ną, np. jako  zapisy zaw arte  w dokum entach bibliotecznych, 
dotyczące misji czy wizji danej biblioteki, wówczas dostęp 
do nich je s t stosunkowo łatwy. Sform ułowanie przez biblio
tek i misji m a istotny wpływ na ich funkcjonowanie, gdyż za
pew nia um iejętność dostosowania się do zm ian, poczucie 
pewności i bezpieczeństw a, oddziałuje na prestiż oraz ludz
ki w ym iar funkcjonowania o rg an iz ac ji^ ^ .

M isja koncentruje  się na odbiorcach usług bibliotecz
nych. W  odniesieniu do nich czyni zobowiązania i dąży do 
zaspokojenia ich bieżących i antycypow anych potrzeb.

Z punk tu  w idzenia ku ltu ry  organizacyjnej misja umożli
w ia dokonanie w ew nętrznej, jak  również zewnętrznej iden
tyfikacji biblioteki, a więc jak  je s t ona postrzegana w otocze
niu.

Aczkolwiek pobieżny przegląd misji bibliotecznych^^ m o
że spraw iać w rażenie, że brzm ią one tak  samo, powielają te 
sam e sform ułowania -  to jednak  każda odzwierciedla wizje 
i sposób m yślenia kierow nictw a danej biblioteki i zespołu 
pracowników. U kazują stosunek do klientów, określają za
k res św iadczonych usług, swój w izerunek, filozofię działa
nia, a także troskę o pracowników.

M isja biblioteki ściśle wiąże się z innym, popularnym  
obecnie, sform ułowaniem  — wizją. Wizja wskazuje perspek
tywy, sytuacje, w jakich m a znaleźć się firma w przyszłości. 
S ą  to m arzenia, plany, am bicje i aspiracje zawodowe, jakie 
pracow nicy noszą w swojej świadomości. Wizje nie określa
ją  celów, bowiem  te  w yprow adzane są z misji^^.

Najbardziej widocznym poziom em  kultury organizacyjnej 
w każdej bibliotece są  artefakty, zwane także symbolami, 
będące sztucznymi tw oram i kultury. Najpowszechniejsze



i najbardziej instrum entalne to: term inologia bibliotekarska, 
logo biblioteki, język, symbole, rytuały, m ity i opowieści
0 bohaterach i ich sukcesach, a także przyjęcia dla ważnych 
gości i cerem onie, które inicjują nowe usługi.

A rtefakty dzielą się na:
-językow e (język, mity, legendy),
-  behaw ioralne (cerem onie, rytuały),
-  fizyczne (sztuka, technologia, przedm ioty m aterial- 

ne)28.
W iele organizacji używa języka jako sposobu identyfika

cji członków kultury, sprzyja jej akceptacji i przetrw aniu. 
W yróżnikiem językowym  są form uły lingwistyczne, np. ha
sła, zawołania, przydom ki, zwroty czy skróty myślowe. Czę
sto nowi pracownicy są  oszołomieni ogrom em  akronimów, 
żargonowych zwrotów, które po pew nym  czasie stają  się n a 
tu ra lną  częścią ich języka^^.

Ilustracją specjalistycznego języka stosowanego w biblio
tekach, ale zupełnie niezrozumiałego w szerokim  środowi
sku, może być skontrum , m elioracja zbiorów. Specyficzny 
język spotykany w bibliotekach odnosi się zazwyczaj do w y
szukiwania potrzebnych m ateriałów , np. „idź do psycholo
gii” czy „zajrzyj do p raw a”, „poszukaj w  5 ”. Przykładem  
neologizmu tworzonego na potrzeby bibliotek jes t „bzykanie” 
określające odczytywanie kodów kreskow ych z ka rt książki.

N a artefak ty  językowe składają się także mity, anegdoty
1 legendy, które podkreślają to, co je s t w ażne w  danej ku ltu 
rze, co jes t akceptow ane a czego nie m ożna tolerować^O.

Opowiadane historyjki ukazują m om enty  ważne czy 
hum orystyczne w życiu danej biblioteki, m ów ią o założycie
lach czy w ybitnych postaciach związanych z dan ą  biblioteką, 
ich nawykach, przyzwyczajeniach lub dowcipy o nich.

W  każdej z bibliotek znane i opow iadane są  takie histo
ryjki o wybitnych postaciach z życia placóv/ki. Ich znacze
nie jest istotne nie tylko dla budowy tożsamości danej bi
blioteki, ale także może stanowić inspirację i m otywację do 
działań w całym  środowisku bibliotekarskim .

Przykładem  mogą być opowieści o organizatorze książni
cy bydgoskiej W itoldzie Bełzie, b ra tanku  W ładysław a B eł
zy -  autora K a tech izm u  po lsk iego  dziecka , k tóry w zam ian



za kilkanaście dzieł Lenina mógi otrzymać dwa tysiące polo
ników, ale n ieste ty  polskie władze centralne nie wyraziły na 
to zgody^l. O W ładysław ie Piaseckim , organizatorze Biblio
teki A kadem ii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jego walce
0 nowy gmachi A G H  i pionierskie rozwiązania w zakresie 
m odularnego budow nictw a bibliotecznego, który jeszcze 
przed ogłoszeniem  książki B iblio teki p rzyszło śc i J.C .R . 
L icklidera zwracał uwagę na konieczność stosowania kom 
pu terów  w pracy  bibliotecznej, uzasadniając to tym, że bi
bliotekarze m uszą starać się zbliżyć do problem atyki przy
szłości na  tyle, aby  nie znaleźć się w przykrej sytuacji 
budowniczych wieży B abel i aby nie przestali rozumieć 
m łodszych kolegów, którzy zaczną używać nom enklatury 
nowych t e c h n i k ^ 2  o  dyrektorze Biblioteki Narodowej, 
W ładysław ie Bieńkow skim , o którym  mówiono, iż dzięki je 
go przychylności rozkwitło życie towarzyskie -  co miało 
isto tny  wpłjrw na  utożsam ianie się pracowników ze swoim 
m iejscem  pracy  (a więc kultura organizacyjna): powstał 
chór k ierow any przez Bogdana Horodyskiego, którego 
próby odbyw ały się w gabinecie dyrektora, kółko recytator
skie (prow adzone przez dyrektora), organizowano poranki
1 wieczornice poetyckie, był naw et kabaret „K ustoszek”^^. 
Był daleki od wszelkiej oficjalności, nie dbał o żadną rep re
zentację, m. in. ja k  podkreśla H alina C ham erska, w pierw 
szym  okresie pracy  w Bibliotece zrzekł się au ta  osobowego 
na rzecz ciężarówki dla potrzeb Biblioteki. W skakiwał i wy
skakiw ał z jadącego tram w aju, co bardzo podobało się mło- 
dym^4 In n ą  postacią, o której jeszcze dziś można usłyszeć 
opowieści, to S tanisław  Konopka organizator Głównej B i
blioteki Lekarskiej w W arszawie, słynący z ironii i ostrego 
dowcipu. W  pam ięci pozostały nie tylko jego dowcipy o nie
k tórych  ludziach, ale i to, że lubił fiołki alpejskie, a składa
jących m u życzenia i wręczających te  słynne fiołki częstował 
upraw ianym i przez siebie winogronami^^.

In n ą  grupę symboli tw orzą artefak ty  behaw ioralne będą
ce w yrażeniem  organizacyjnych rytuałów, obrzędów, które 
zachęcają i przyw racają wspólne odczucia, które jednoczą 
członków i dopuszczają do społecznego system u, a także 
w zm acniają kluczowe wartości: jak ie cele są najważniejsze,



którzy ludzie są  bardziej, a którzy mniej ważni. Przykładem  
mogą być sposoby w itania się pracowników, zw racania się 
do siebie, przyjęte zasady zachowania, tem aty  tabu.

Przejawem  symbolu m ającego swe odbicie w zachowa
niach m ogą być np. obrzędy integracji, które m ożna odna
leźć w bibliotekach podczas spotkań okolicznościowych, np. 
bożonarodzeniowych, obchodzenia szczególnych uroczysto
ści, np. imienin, otrzym ania nagrody, aw ansu, spędzanie 
wolnych dni, np. wyjazdy na wycieczki integrujące.

A rtefaktem  behaw ioralnym  są także tzw. obrzędy pod
noszenia wartości. Przykładem  może być np. społeczna 
identyfikacja jednostek, które osiągnęły sukces w organiza
cji lub w profesjonalnym  środowisku; publiczne, podczas 
wspólnych zebrań, gratulowanie tym  pracownikom , nagra
dzanie członkostwem elitarnej grupy lub przyznaw anie do
żywotnich tytułów  honorowego członka profesjonalnych 
organizacji, np. stowarzyszenia bibliotekarskiego. Obrzędy 
podnoszenia wartości rozpowszechniają dobre wieści na  te 
m at biblioteki lub stowarzyszenia. Ten rytuał, k tóry  z cza
sem staje się zwyczajem panującym  w bibliotece, ukazuje, 
że wykształcenie i kwalifikacje zawodowe są  uznaw aną w ar
tością.

A rtefaktem  behaw ioralnym  m ogą być np. czynności ew i
dencyjne, które oprócz tego, że są  wyznacznikiem  spraw no
ści organizacyjnej i profesjonalizm u bezpośrednio wpływ ają 
na w izerunek danej biblioteki. Ilustracją  m ogą być np. pro
cedury usługowe czy zapisy w regulam inach, zaw ierające 
liczne ograniczenia -  zazwyczaj więcej zakazów i nakazów 
niż przywilejów. Te postrzegane tw ory kultury, jak  długa ko
lejka do rejestracji, długi czas oczekiwania na m ateriały  
z m agazynu czy niedostatecznie długi lub niezgodny z po
trzebam i użytkowników, czas p racy  biblioteki inform ują
0 wartościach i założeniach kultury. Jeśli w bibliotece obser
wujemy takie artefakty, to stosunkowo łatwo wychwycić
1 pojąć treści i w ym iary zaw ierające się w wyższych pozio
m ach kultury: w w artościach i założeniach. Zgodnie z nimi 
możemy przyjąć, iż w danej bibliotece przyjazność dla użyt
kownika, satysfakcja użytkownika i ukierunkow anie się na



jego potrzeby, a więc szerzej mówiąc, jakość pracy, nie są 
cenioną wartością.

Relacje pom iędzy pracownikam i a użytkownikami bi
bliotek także sk ładają się na symbolikę behawioralną. Su
geruje się, aby we wzajem nych kontaktach wypracować 
„ton przyjaznej r z e c z o w o ś c i t z n .  unikać nie tylko aro
gancji, wyniosłości, ale także egzaltacji, natarczywości 
i nadopiekuńczości oraz sporów z użytkownikami, naw et je 
śli są  one uzasadnione. A rtefakty behaw ioralne w ystępują
ce w bibliotekach, odnoszące się do relacji z użytkownikami, 
są  uw arunkow ane kulturow o i w ynikają z tradycji i postrze
gania roli bibliotek w życiu danego społeczeństwa.

A rtefaktam i behaw ioralnym i będ ą  także wszelkie zacho
w ania bibliotekarzy i pracowników informacji ukierunkowane 
na  w spieranie użytkowników w sam okształceniu, umożli
w iające im  sam odzielne, ak tyw ne zdobyw anie wiedzy 
i przygotowyw anie powierzonych im prac. Takimi zachowa
niam i b ęd ą  np. lekcje biblioteczne i szkolenia dla użytkow
ników.

A rtefakty  fizyczne są stosunkowo łatw e do zaobserwowa
nia i m ają  isto tny wpływ na ocenę danej biblioteki i p racu
jących tam  bibliotekarzy. To pierwsze wrażenie, trudne do 
zmiany, spraw ia że mamy, lub nie, ochotę na bliższe zapo
znanie się z d a n ą  osobą czy i n s t y t u c j ą ^ ^

A rtefakty  fizyczne są  podstawowym i elem entam i tożsa
mości wizualnej biblioteki, a wśród nich są czynniki identy
fikujące d an ą  bibliotekę.

Najbardziej typowymi symbolami fizycznymi są oczywiście 
wygląd i wystrój instytucji. W  przypadku bibliotek nie m o
żem y mówić o jednakow ym  na całym  świecie ich wystroju 
czy identyfikacji, jak  w przypadku restauracji M cDonalds. 
Jednakże  przez wiele lat budynki biblioteczne na świecie 
m iały  ch arak te r m onum entalny, niem alże sakralny, prze
znaczone jak b y  na św iątynie pracy  i nauki. O dm ienna od 
współczesnej była także organizacja przestrzenna i funkcjo
nalna biblioteki. Ten fizyczny symbol kultury  organizacyj
nej ulega jednak  zm ianie. Coraz częściej biblioteki odcho
dzą od tradycyjnego, sztywnego układu przestrzennego, 
z podziałem  na czytelnię, wypożyczalnię, salę wystawową



i tworzą przestrzeń wielofunkcyjną, przyjazną czytelnikowi, 
która pełni wiele różnorodnych funkcji w stosunku do spo- 
łeczeństwa^®.

Fizycznym w ym iarem  kultury  organizacyjnej jes t także 
wygląd w ew nętrzny i zew nętrzny budynku biblioteki, wy
posażenie w sprzęt, m eble, firanki, kwiaty, urządzenie por
tierni, szatni czy oświetlenie. Ich funkcjonalność i estetyka 
decydują czy daną  bibliotekę będziem y oceniać pozytywnie 
czy nie. Stosy starej prasy porozkładane wszędzie, porozrzu
cane dokum enty czy przepalone żarówki to czynniki, które 
wpływają na postrzeganie bibliotekiЗ^.

D ostęp do nowych technologii informacyjnych i kom uni
kacyjnych (IC T ) jest, zwłaszcza dla m łodych użytkow ni
ków, wskaźnikiem  czy biblioteka idzie z duchem  czasu 
i czynnikiem  decydującym  o jej atrakcyjności. W  wielu bi
bliotekach jes t to podstawowy elem ent w yposażenia, ale 
często jes t on przeznaczany dla bibliotekarzy, do pracy b iu
rowej, użytkownicy zaś nie m ogą z niego korzystać.

Czynniki identyfikujące bibliotekę, składające się na 
artefakty  fizyczne, to np. nazwa biblioteki, znaki i druki fir
mowe, stem ple, ekslibrisy, logo biblioteczne czy wszelkie 
napisy o charakterze informacyjnym , tak  w ew nętrznym  jak  
i zewnętrznym , oznakowanie zbiorów, m ateria ły  inform a
cyjne dla pracowników, inform atory o bibliotece, świadczo
nych usługach, o w arunkach i sposobach korzystania z nich, 
a także informacja o lokalizacji biblioteki w budynku.

A rtefakty fizyczne uzależnione są od rozm aitych ról, 
w jakich w ystępuje biblioteka. Pojawiająca się różnorodność 
formy i treści wynika z ich przeznaczenia. M ogą być ad re 
sowane zarówno do klientów w ew nętrznych -  pracowników 
danej biblioteki, jak  i zew nętrznych — użytkowników. Te, 
które wynikają z roli pracodawcy, to m ateria ły  informacyj
ne dla pracowników czy informacje na tablicach ogłoszeń. 
N atom iast czynniki wynikające z roli pracow nika obejm ują 
m ateriały  informacyjne dla czytelników, przewodniki, infor
m atory o bibliotece, katalogi wystaw, program y im prez czy
telniczych, ulotki poświęcone w arunkom  i sposobom korzy
stania z b i b l i o t e k i ^ O  U łatw iają one nie tylko odnalezienie 
biblioteki, sprawne z niej skorzystanie, ale także ukazują, że



biblioteka jes t ukierunkow ana na klienta, co wpływa na jej 
pozytyw ny w izerunek.

Sym bolem  fizycznym, służącym zarówno pracownikom 
jak  i użytkow nikom , są identyfikatory z imieniem  i nazwi
skiem . Dzięki nim  użytkow nik nie tylko wie kto udzielał mu 
informacji, do kogo m oże później zwrócić się, ale także p ra 
cownik nie je s t anonim ow y i każde jego niewłaściwe zacho
w anie m oże być kontrolow ane.

W  bibliotekach, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, ściany 
ozdobione są  pracam i dzieci, zdjęciami z różnych imprez. 
C zasem  biblioteka przypom ina m ałą  galerię, w której czy
telnicy w ystaw iają swoje prace. W  każdej zaś bibliotece 
p rezen tu je  się w ystaw ki nowych nabytków, ciekawych, czy 
tem atycznie zestaw ionych książek. A rtefaktam i fizycznymi 
są  także sam e książki, których wygląd kolorowy lub szaro
b u ry  m oże działać przyciągająco lub zniechęcająco na czy
telników.

W yróżnikiem  fizycznym m oże być m .in. sposób ubiera
nia się pracowników, czy e lem en t ich ubioru, jak  np. czer
wone szelki u m aklerów. B ibliotekarze nie wyróżniają się tu 
niczym  szczególnym, „czas przydziałowych kufajek, stylo- 
nowych fartuchów  i butów  ortopedycznych bezpowrotnie 
m iną ł”'^!. Jed n ak  w potocznej polskiej świadomości społecz
nej, zawód bibliotekarza kojarzy się z osobą w szarym , za
kurzonym  fartuszku, a jeśli b ibliotekarzem  jes t kobieta to 
z reguły zakłada się, że jes t to m ało a trakcyjna i nie rzuca
jąca  się w oczy „szara m yszka”"̂ 2

W ykaz m ateria lnych  symboli składających się na a rte 
fakty fizyczne obejm uje wiele innych wyróżników, m.in. 
m arki samochodów, którym i jeżdżą dyrektorzy, wielkość 
b iura, eleganckie m eble, ekstra  dodatki, np. służbowa ko
m órka czy k a rta  do fitness clubu. Te odnoszą się głównie do 
kierow nictw a wyższego szczebla i w bibliotekach, poza służ
bowym i kom órkam i, są mniej widoczne.

Spraw y dotyczące norm  i wartości, a także zewnętrznych 
oznak danej organizacji, tak  oczywiste w instytucjach do
chodowych, także w instytucjach nie nastaw ionych na zysk 
zaczynają odgrywać żyw otną rolę. Przynależność bibliotek 
do grupy instytucji budżetow ych narzuca im pew ne formy



zachowań i funkcjonowania w otoczeniu. Jako instytucje nie 
wypracowujące środków na swoją działalność istnieją dzięki 
ustawicznem u zabieganiu o zasoby. M uszą więc przekony
wać dysponentów tych środków o swojej społecznej misji 
i skutlcach, które w ystąpią, gdy nie będą  mogły właściwie 
realizować swoich zadań. N iezbędne jest ukazywanie przez 
nie swojej przydatności, w drażanie zasad zarządzania pro
wadzących do optymalizacji pracy, kształtow anie dobrego 
wizerunku swojej instytucji, decydującego o ich miejscu 
i znaczeniu, a ten  zależny jest w łaśnie od ku ltu ry  organiza
cyjnej.
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ETYKA W NAUCE O INFORMACJI

Wprowadzenie

W  w ielu naukach obserw uje się swoisty renesans zainte
resow ania e ty k ą  stosow aną do rozwiązywania charak tery 
stycznych dla nich problem ów  praktycznych (por. Kozłow
ski, 1996). Od pewnego czasu tendencja ta widoczna jest 
również w naukach  o informacji. W  m iarę upowszechniania 
się technologii inform atycznych i kom unikacyjnych (ICT), 
coraz powszechniej i coraz silniej artykułow ana jes t potrze
ba  analizy  etycznych uw arunkow ań kształtujących się 
nowych s tru k tu r społecznych oraz kodyfikacji zasad, które 
wyznaczać powinny „reguły ruchu” w powstającej Global
nej In frastruk tu rze  Inform acyjnej (GII).

Choć w polskim  piśm iennictw ie nazwa e tyka  in form a
cyjna  używ ana je s t rzadko, jednak  jej angielski odpowie
dnik — in form ation  e th ics  lub in foeth ics  w anglojęzycznej 
lite ra tu rze  badawczej obecny jes t od ponad dziesięciu lat. 
Sposób ujm ow ania tem atyki oznaczanej tą  e tyk ietą  wyraź
nie ewoluował w tym  okresie od zagadnień ściśle związa
nych z tradycyjną działalnością biblioteczno-inform acyjną 
ku kw estiom  polityki publicznej i jeszcze bardziej globalnej 
perspektyw ie (Sm ith, 1998). W  publikacjach z ostatnich lat 
coraz częściej pojawia się term in  globalna e tyka  in form a
cyjna, trak tow any jako nazwa nadrzędna, stosowana dla 
ujednolicenia konceptualnych granic etyki profesjonalistów



informacji, etyki kom puterowej, cyberetyki, etyki sieci 
i etyki maszyn, a także innych obszarów etyki stosowanej 
w odniesieniu do problem ów związanych z informacją, prze
kazem  informacyjnym  i technologią inform acyjną (Sm ith, 
2002). Refleksję etyczną w tych wszystkich ujęciach łączy 
troska o oddziaływanie nowych IC T  na jednostki i społe
czeństwo, a głównymi tem atam i podejm owanym i w tym  
interdyscyplinarnym  dyskursie są: swobodny dostęp do in
formacji, wolność słowa, prywatność, praw o własności in te
lektualnej i praw o autorskie, rzetelność usług, poufność i za
ufanie, zapew nienie bezpieczeństwa i przestrzegania zasad 
demokracji.

Profesjonalna dyskusja

C harakterystycznym  w yrazem  gwałtownego wzrostu za
interesow ania e tyką  inform acyjną w środowisku naukowym  
jes t rosnąca w ostatnich latach liczba konferencji i sym po
zjów oraz inicjatyw wydawniczych poświęconych tej proble
m atyce. Znaczna ich część to działania o zasięgu m iędzyna
rodowym, w które zaangażowani są badacze o znanych na
zwiskach i organizacje o m iędzynarodowym  prestiżu. W arto 
przytoczyć choćby pojawienie się trzech m iędzynarodowych 
czasopism naukowych: półrocznika „The Journal of Infor
m ation E th ics” (1992-), kw artalnika „E thics and  Inform a
tion Technology” (1999-) i najmłodszego „Journal of Infor
m ation, Com m unication and E thics in Society” (2003-)!. 
Tylko w 1997 r. ukazały się trzy monografie poświęcone re 
lacji między informacją, technologią inform acyjną i e tyką 
postępowania: Johna W eckerta i Douglasa A deneya książ
ka C om puter a n d  In form ation  E th ics  (W eckert i Adeney, 
1997), R icharda J. Seversona Principles o f  In form ation  
E thics  (Severson, 1997) i M arty  М. Sm ith In form ation  
E thics  (Sm ith, 1997)2.

Wśród licznych konferencji szczególnie eksponow ane 
miejsce zajm ują cykliczne spotkania organizowane regular
nie przynajm niej od połowy la t dziew ięćdziesiątych. 
W  2002 r. brytyjskie C entre for Com puting and Social Res-



ponsibility (C C SR ), działające na De M onfort University 
w Leicester, po raz szósty zorganizowało m iędzynarodową 
konferencję z cyldu E TH IC O M P, poświęconą etyce łcom- 
puterow ej (littp ://ww w.ccsr.cse.dm u.ac.ulc). W  1997 r. 
w M onaco po raz pierwszy odbył się m iędzynarodowy kon
gres U N E S C O  pod nazw ą „Infoetłiics”, poświęcony etycz
nym , praw nym  i społecznym  wyzwaniom cyberprzestrzeni. 
Kolejne spotkania z tego cyklu miały miejsce w 1998 i 2000 r., 
grom adząc ekspertów  z ponad 60 krajów („Infoethics”, 
1998; „Infoethics”, 2000). W iele miesięcy przygotowywano 
pierwszy Światowy Szczyt na tem at Społeczeństwa Inform a
cyjnego (W SIS, W orld Sum m it on the Inform ation Society), 
k tó ry  przewidziano na 10-12 grudnia 2003 r. w Genewie 
pod auspicjam i In ternational Telecom m unication Union 
i U N E SC O . Drugi szczyt W SIS odbyć się m a w Tunisie 
w listopadzie 2005 r. W  pierwszej fazie szczytu genewskie
go p lanuje się opracow anie i przyjęcie D eklaracji Zasad 
oraz P lanu  D ziałania, dotyczących identyfikacji, pokonywa
nia i rozwiązywania problem ów  związanych z w drażaniem  
IC T  i kształtow aniem  się globalnego społeczeństwa infor
m acyjnego (D raft D eclaration of Principles, 2003; D raft 
Action P lan, 2003). Isto tne miejsce zajm ują tu  zagadnienia 
e tyki informacyjnej w skali globalnej: powszechność dostę
pu  do informacji, równość dostępu do informacji i wiedzy, 
dostępność oprogram ow ania i sprzętu, zapew nienie poufno
ści informacji i bezpieczeństw a w sieci, poszanowanie uni
w ersalnych w artości takich jak  praw da, sprawiedliwość, 
solidarność, tolerancja, ludzka godność, współodpowiedzial
ność i odpowiedzialność osobista.

W  ostatnich latach  e tyka inform acyjna jes t też przedm io
tem  rosnącego zainteresow ania IFL A  (In ternational Fede
ration  of L ibrary  Associations and Institutions). W  1997 r. 
powołany został IF L A /F A IF E  C om m ittee -  K om itet ds. 
Swobodnego D ostępu  do Informacji i Wolności Słowa (Free 
Access to Inform ation and F reedom  of Expresion), którego 
am bicją jest pełnienie roli międzynarodowego centrum  analiz 
i propagow ania zasad powszechnego dostępu do informacji 
i wolności in telektualnej oraz m onitorow ania ich przestrze
gania we współczesnej p rak tyce bibliotecznej na świecie

http://www.ccsr.cse.dmu.ac.ulc


(IFL A /FA IFE , 2003). R ezultatem  IFL A  na tym  polu jest 
publikacja w 2002 r. tom u The E th ics o f  L ibrańansh ip : A n  
In terna tiona l Su rvey , prezentującego refleksje o etycznych 
aspektach współczesnej działalności bibliotecznej i inform a
cyjnej w osiem nastu krajach świata (E th ics o f  L ibrarian- 
ship , 2002)3.

W  1999 г. Rafael Capurro, wspierany przez grupę badaczy 
amerykańskich i niemieckich, utworzył International Center 
for Information Ethics (http://icie.zkm.de/) -  wirtualne m ię
dzynarodowe centrum  etyki informacyjnej (C apurro, 2000; 
IC IE , 2001).

W  Polsce propagatorern problem atyki etyki bibliotekar
skiej od lat był Zbigniew Żmigrodzki, au tor monografii po
święconej tem u tem atow i (Żmigrodzki, 1991). Dyskusja 
środowiskowa zainicjowana przez niego jeszcze w latach sie
dem dziesiątych i prowadzona w latach osiemdziesiątych, 
zaowocowała sform ułowaniem  tez wstępnego projektu ko
deksu etycznego, k tóry został przedstaw iony Stowarzysze
niu Bibliotekarzy Polskich. Inicjatywa ta  nie doczekała się 
jednak  kontynuacji i finału {B iblio tekarstw o, 1998). Obec
nie pow rót zain te resow an ia  zagadnien iam i etycznym i 
w środowisku bibliotekoznawców i specjalistów informacji 
w naszym kraju zdają się sygnalizować najpierw  burzliwa 
wym iana opinii zainicjowana w kwietniu ubiegłego roku na 
liście dyskusyjnej SB P (E tyka i bibliotekarski św iat wartości, 
2002), a następnie konferencja nt. „B ibliotekarz w świecie 
w artości”, zorganizowana w połowie m aja 2003 r. we W ro
cławiu przez Dolnośląską Szkołę W yższą Edukacji i Stow a
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich (B ib lio tekarz w  św iecie  
wartości, 2003)"^.

Kodyfikacja i edukacja

Powrót zainteresow ania etycznym i aspektam i informacji 
i działalności informacyjnej zaowocował m .in. licznymi dzia
łaniam i związanymi z rewizją dotychczasowych norm  profe
sjonalnego postępow ania łub opracow yw aniem  nowych 
kodeksów etycznych, podejm owanym i przez różne środowi-

http://icie.zkm.de/


ska specjalistów informacji. Szczególnie w USA, ale także 
w wielu krajach europejskich aktjrwność w tej dziedzinie 
objęła reprezen tacje  niem al wszystkich ról zawodowych 
profesjonalistów informacji.

Od początku lat dziewięćdziesiątych niem al wszystkie 
am erykańsk ie  organizacje reprezentujące środowiska profe
sjonalistów informacji poddały swe kodeksy rewizji lub 
opracow ały nowe: A m erican L ibrary  Association (ALA, 
1995), M edical L ibrary  Association (M LA, 1994), A m eri
can Association of Law Libraries (AALL, 1999), Am erican 
A ssociation  for In fo rm ation  Science and  Technology 
(A SIST, 1992), Association for C om puting M achinery 
(A C M , 1992), Association for Inform ation M anagem ent 
Professionals (ARM A, 1995), Association of Independent 
Inform ation Professionals (AIIP, 2002). Podobny ruch objął 
też organizacje m iędzynarodow e i zrzeszające specjalistów 
inform acji w poszczególnych krajach. Uchwalone w osta t
nich latach  kodeksy przyjęły, np.: N ederlandse Vereniging 
Registerinform atici (H olenderskie Stowarzyszenie Badaczy 
Inform acji, (VRI, 2002), Lietuvos bibliotekininką draugija 
(Stow arzyszenia B ibliotekarzy Litewskich; LBD, 1999), 
Российская Библиотечная Ассоциация (Rosyjskie Stow a
rzyszenie Biblioteczne; M elentieva, 2002), Association des 
B ib lio thecaires F ranęais (Stow arzyszenie B ibliotekarzy 
Francuskich, ABP, 2003) i wiele innych. N a forum In tern a 
tional Federation  of Inform ation Processing (IF IP ) ciągle 
trw a  dyskusja nad  nowym kodeksem  etyki zawodowej 
(M artin  i M artin , 2003).

N ow e dokum enty  kodyfikujące zasady etycznego postę
pow ania coraz wyraźniej cechuje swoiste podejście in tegra
cyjne, w yrażające się dążeniem  do wypracowania wspólnego 
stanow iska reprezentacji różnych zawodów informacyjnych 
i różnych stowarzyszeń. Przykładem  tego typu działań jest 
So ftw are  E n g in eer in g  Code o f  E th ics a n d  Professional 
P ractice -  przyjęty w 1999 r. przez Institu te  of E lectrical 
and  E lectronic Engineers oraz Association for Com puting 
M ach inery  (lE E E -C S /A C M , 1999). Podobnie postrzegać 
m ożna prow adzoną dziś dyskusję nad nową formułą kode
ksu etycznego brytyjskigo C hartered  Institu te  of L ibrary



and Inform ation Professionals -  powstałego w 2002 r. w wy
niku połączenia L ibrary Association i Institu te  of Inform a
tion Scientists. Rezygnacja z przyjęcia przez C IL IP  dotych
czasowego kodeksu L ibrary Association i poszukiwanie jego 
nowej formuły wiąże się z potrzebą wypracow ania uzgo
dnionego stanowiska dwóch grup zawodowych, które jedno
czy wspólna misja -  zapew nianie dostępu do informacji, ale 
różni środowisko jej realizacji i jego oddziałjrwanie na spo
sób interpretow ania szczegółowych kwestii etyki zawodowej 
(CILIP, 2003; Sturges, 2002).

W śród wym ienionych organizacji brakuje polskich. Choć 
sta tu ty  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Towarzy
stwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Polskiego 
Towarzystwa Informacji Naukowej, a także Polskiego To
warzystwa Inform atycznego zaw ierają zapisy o obowiązku 
przestrzegania i propagow ania przez ich członków norm  
i zasad etyki zawodowej, żadna z tych organizacji dotych
czas norm  tych nie poddała formalnej kodyfikacji (SBP, 
2001; T N B S P  1992; P T IN , [1992]; P T I, 2001; zob. też 
Kuraś, 1998).

Rezultatem  ożywienia dyskusji o etyce informacyjnej jest 
także coraz szersze włączanie tych zagadnień do program ów 
edukacji bibliotekarzy i pracowników informacji. E lem enty  
etyki zawodowej od daw na obejm ują program y przedm io
tów o charakterze wprowadzającym , w ram ach których 
omawia się historię i współczesne zasady realizacji zawodu. 
Takie rozwiązanie jes t powszechne na polskich uniw ersyte
tach. Jednak  w wielu uczelniach zagranicznych problem aty
ka ta coraz częściej ujm ow ana jes t znacznie szerzej. Oferuje 
się odrębne kursy i warsztaty, których celem  jes t uczenie 
dostrzegania i rozum ienia konfliktów etycznych związanych 
z działalnością inform acyjną i wykorzystyw aną w niej tech 
nologią oraz radzenia sobie w sytuacjach problemowych^. 
Tego typu w arsztaty zaw arte są m .in. w program ie School 
of Inform ation Sciences w U niversity of P ittsburgh i School 
of Inform ation and L ibrary  Science w U niversity of N orth 
Carolina (Carbo, 2003; Sm ith, 1995; 2002; W ildem uth, 
2002). Kursy etyki przewiduje też wiele studiów inform a
tycznych prowadzonych w am erykańskich uczelniach^.



Etyka informacyjna jako dyscyplina opisowa 
i normatywna

Z tego, co wcześniej zostało zasygnalizowane niezbicie 
w ynika, że e tyka inform acyjna nie jest wyłącznie e tyką za
wodową, że rozum iana jest znacznie szerzej. N iekiedy 
tw ierdzi się, że w yrasta  już ona na sam odzielną dyscyplinę. 
Spróbujm y zatem  odpowiedzieć na pytania: Jaka  jest to 
dyscyplina?

N azw a etyka, zgodnie z tradycją  wywodzącą się od A ry
stotelesa, oznacza opisowo-krytyczne studium  tego, co do
tyczy etosu jako ludzkiego charak teru  i obyczaju, czyli 
utrw alonego sposobu zachowania się w środowisku życia. 
Potocznie e tykę  utożsam ia się z m oralnością i uznaje, że 
oznacza ogól norm  m oralnych przyjm owanych w określo
nym  czasie przez określoną zbiorowość za punkt odniesienia 
ocen i reguł postępow ania integrujących tę zbiorowość wo
kół pew nych wartości. N atom iast w etyce pojmowanej jako 
dyscyplina naukow a zwykle w yodrębnia się dwa podstawo
w e n u rty  badawcze: etykę opisową zajm ująca się analizą 
i w yjaśn ian iem  m oralności rzeczywiście przyjm owanej 
w określonych epokach i środowiskach, wskazywaniem 
źródeł, s tru k tu ry  i funkcji m oralności jako formy świadomo
ści społecznej, badaniem  norm , wzorców i ideałów bez ich 
w artościow ania oraz e tykę norm atyw ną zajm ującą się wy
tyczaniem  zasad i norm  moralnego postępowania (Wiśniew
ski, 2002). O dm ianą etyki norm atyw nej jes t etyka zawodo
w a (deontologia), określająca zasady i norm y postępowania 
środow iska zawodowego ze względu na szczególne wartości, 
k tó rym  zawód służy i regulująca sposoby rozwiązywania 
konfliktów wartości typowych dla wykonywania zawodu. 
N iekiedy wyróżnia się także e tykę stosowaną, rozum ianą 
jako dziedzina zajmująca się zastosowaniami norm  etycznych 
do faktycznie występujących problemów praktycznych, np. 
problem ów  społecznych, politycznych, czy ekonomicznych 
(B lackburn , 1997).

E tyka  inform acyjna ogólnie rozum iana jest jako dyscy
plina zajm ująca się badaniem  postaw  i stosowaniem  norm 
etycznych w szeroko rozum ianym  obszarze informacji, tech



nologii informacyjnych i działalności informacyjnej. Polami 
szczególnego jej za in te resow an ia  w edług  Inform ation  
Ethics, Inc. (Inform ation Ethics, 2002) są;

-  etyczne aspekty  rozwoju ICT, obejm ujące m.in. profe
sjonalizm środowiska projektantów  i operatorów  system ów 
informacyjnych;

-  oddziaływanie IC T  na jednostki i organizacje oraz na 
rzeczywistość, w której żyjemy;

-  zagadnienia związane z poszerzaniem  dostępu do infor
macji, wiedzy i edukacji na świecie dzięki upowszechnianiu 
ICT, obejm ujące kwestie społecznego oddziaływania ICT, 
kształcenia na odległość, negatywnych skutków globalizacji 
w postaci „podziału cyfrowego” {digital divide)',

-  praw ne i polityczne problem y obejm ujące takie zaga
dnienia jak  bezpieczeństwo danych, pryw atność, własność 
intelektualna i praw a autorskie, przestępstw a kom putero
we, itp.

Jeszcze szerzej pole zainteresow ań badawczych etyki 
informacyjnej wyznaczają twórcy In ternational C en ter for 
Inform ation E thics (IC IE ), według których dotyczy ona 
kwestii związanych przede wszystkim z (IC IE , 2001):

-  m ediam i m asowym i (etyka mediów);
-  narzędziam i inform atycznym i (etyka kom puterow a);
-  informacją biologiczną (etyka bioinform acyjna);
-  obszarem  działalności biblioteczne-inform acyjnej (e ty 

ka biblioteczna);
-  działalnością inform acyjną w biznesie (etyka informacji 

biznesowej);
-  In ternetem  (cyberetyka lub netyka).
Łatwo dostrzec, że wąsko rozum iana e tyka bibliotekarzy 

i specjalistów organizowania i udostępniania informacji (na
ukowej, biznesowej) stanowi tylko jed n ą  z gałęzi tak  szero
ko zarysowanego program u dyscypliny. Sym ptom atyczne 
jes t jednak, iż trak tu je  się ją  jako jed n ą  z gałęzi w yrastają
cych z tego sam ego pnia, a więc dzielącą z pozostałymi 
elem enty jednoczące postrzeganie etycznych aspektów  in
formacji i procesów informacyjnych we współczesnej rze
czywistości.



Zgodnie z przytoczonym i rozróżnieniam i, etyka informa
cyjna jes t zatem  dyscypliną kom pleksową, łączącą cechy 
etyk i opisowej i norm atyw nej, teoretycznej i stosowanej.

Jako  teoria opisowa bada np. wpływ struk tu r władzy na 
postaw y i tradycje informacyjne w różnycłi kulturach i epo
kach; analizuje i ocenia rozwój wartości m oralnych związa
nych z przekazem  informacji i jej przetw arzaniem ; bada 
procesy pow staw ania nowych s truk tu r władzy w Global
nym  Społeczeństw ie Inform acyjnym ; bada utopie i m ity in
form acyjne, sprzeczności i intencjonalność ukryte  w teorii 
i p rak tyce  informacyjnej; analizuje rozwój konfliktów etycz
nych związanych z wykorzystywaniem  IC T  i udostępnia
n iem  informacji; rozważa etyczne implikacje zależności 
m iędzy historycznie ukształtow anym i formami komunikacji 
in terpersonalnej i społecznej a środowiskiem  jej realizacji.

Jak o  teoria  norm atyw na etyka inform acyjna rozwija k ry 
tycyzm  wobec postaw  i tradycji m oralnych utrwalonych 
w prak tyce  działalności informacyjnej na poziomie zarówno 
indyw idualnym , jak  i zbiorowym oraz wyznacza norm y pro
fesjonalnego postępow ania. W śród głównych jej zadań po
stuluje się w ypracow anie regulacji umożliwiających w skali 
ogólnoświatowej rozładowanie napięcia powstałego między 
kształtu jącą się m oralnością ponadnarodowego, globalno-lo- 
kalnego^ społeczeństw a w sieci, w yznaczającą reguły postę
pow ania w Globalnej Infrastrukturze Informacyjnej a tym, 
co m ożna nazw ać etosem  św iata informacji opartym  na 
podstaw ow ych norm ach m oralnych skodyfikowanych w Po
w szechnej D ek larac ji P raw  Człow ieka. Ja k  stw ierdza 
R. C apurro , obecnie obserw ujem y sytuację stanow iącą od
w rócenie stanu  rzeczy znanego od dw ustu lat. Wolność in
formacji oznaczała dotąd ograniczanie wpływu państw a na 
inform ację i kom unikację poprzez tworzenie przestrzeni 
wolnej od cenzury w granicach państw  lub grup państw. 
Obecnie okazuje się, że m oralność uniwersalnego m edium  
m oże oddziaływać na kształtow anie zasad obowiązujących 
w poszczególnych państw ach i kulturach  (Capurro, 2000). 
Je s t  oczywiste, że In te rn e t jako a te ry to ria lną  przestrzeń in
formacji i kom unikacji, trudno poddać regulacji zarówno 
p raw a krajowego, jak  m iędzynarodow ego w obecnym



kształcie (por. B arta  i M arkiewicz, 1998). Nie oznacza to 
jednak, że globalną siecią musi zaw ładnąć anarchia czy ano- 
mia. Pewne m inim um  politycznego i praw nego konsensu 
w kwestiach szczegółowych (np. w kwestii dziecięcej porno
grafii, terroryzm u, czy ochrony własności intelektualnej 
i praw  autorskich uwzględniającej także in teresy  instytucji 
naukowych, kulturalnych i edukacyjnych) m oże pozostawić 
dość swobody dla autonom icznego rozwoju In terne tu .

Etyka dla specjalistów informacji

Szeroko rozum iana e tyka informacyjna upraw iana jest 
przez reprezentantów różnych dyscyplin i próbuje rozstrzygać 
problem y etyczne różnego rodzaju działalności praktycznej 
w pewien sposób związanej z inform acją i nowoczesnymi 
technologiami informacyjnymi. N a jakich zatem  proble
m ach skupiają uwagę specjaliści informacji kształceni w ra 
m ach studiów biblioteczno-informacyjnych?

Fundam entem  etyki specjalistów informacji są  dwie pod
stawowe idee charakteryzujące zachodnią tradycję etyki in
formacyjnej od starożytnej Grecji do początku X X  wieku: 
idea wolności słowa mówionego i idea wolności druku, 
a w szczególności prasy. W  ostatn im  czasie fundam ent ten  
uzupełniony został trzecim  elem entem : ideą swobodnego 
dostępu do informacji.

Główne problem y etyczne i praw ne, wobec których 
określone stanowisko powinni zająć bibliotekarze i profesjo
naliści informacji w skazane zostały przez T hom asa Froehli- 
cha w raporcie opracow anym  w 1997 r. na zlecenie G ene
ral Inform ation Program m e (G PI) U N ESC O ^. Omówione 
zostały tam  w czterech grupach:

-  odpowiedzialność za zapew nienie powszechnego dostę
pu do informacji jako podstawowego praw a człowieka;

-  etyczne aspekty  produkcji informacji;
-  etyczne aspekty  grom adzenia i organizacji zasobów in

formacyjnych;
-  etyczne aspekty  udostępniania informacji.



K w estie etyczne w iążą się zatem  ze wszystkimi podsta
wowymi składnikam i profesjonalnej działalności specjali
stów informacji oraz stosowanym i w niej narzędziami.

1. Prawa człowieka i odpowiedzialność za ich przestrze
ganie

Podstaw ą etycznego myślenia o obowiązkach i odpowie
dzialności specjalistów informacji w zakresie zapewniania do
stępu do informacji jest Powszechna Deklaracja Praw Czło
wieka, a w szczególności jej zapisy dotyczące poszanowania 
godności człowieka (Art. 1), poufności informacji (Art. 1, 2, 3, 
6), równości szans (Art. 2 i 7), praw a do prywatności (Art. 3 
i 12), praw a do swobody opinii i jej wyrażania (Art. 19), pra
wa do uczestnictwa w życiu kulturalnym  społeczności (Art. 
27) oraz praw a do ochrony dóbr moralnych i m aterialnych 
związanych z działalnością naukową, literacką i artystyczną 
(Art. 27; (http://www.unhchr.ch/udhr/lang/pql.htm ). Prze
strzeganie tych zasad przez profesjonalistów informacji rozpa- 
tr5^vane i regulowane winno być na trzech poziomach: micro, 
m e zz o  i macro. Pierwszy to odpowiedzialność wobec użyt
kowników indywidualnych, drugi -  wobec uŻ3rtkowników 
zbiorowych: organizacji i instytucji, trzeci -  wobec społeczeń
stwa jako całości.

2. E tyczne aspekty produkcji informacji
Najważniejsze i najtrudniejsze problem y etyczne doty

czące produkcji informacji związane są z ochroną własności 
in te lek tualnej i praw  autorskich. Coraz wyraźniej odczuwa 
się dziś napięcie istniejące właśnie m iędzy własnościowymi 
praw am i autorów  i wydawców, a tzw. czynnym  praw em  do 
informacji, czyli postulatem  powszechnego dostępu do in
formacji oraz in teresam i organizacji upowszechniających 
wiedzę i kulturę. Nowoczesna technologia czyni digitalizację, 
kopiowanie, „przerab ian ie” i nielicencjonowane udostęp
nianie bardzo łatwymi. E ksterytorialny charak ter In ternetu  
zmienia w ym iar i możliwości oddziaływania prawa krajowego 
i kontroli jego przestrzegania. Równocześnie ten  zdawałoby 
się coraz szerszy i nie poddający się regulacjom praw nym  
dostęp do informacji zależny jest od dostępu do technologii 
inform atycznych i kom unikacyjnych, a zatem  faktycznie dla
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niektórych użytkowników może być utrudniony przez b a 
rierę ekonom iczną i technologiczną. Ta nowa sytuacja pro
wadzi do trudnych do rozstrzygnięcia py tań  takich jak: Czy 
zawsze informacja powinna być traktow ana jako przedm iot 
własności? Co jes t m oralnie i etycznie ważniejsze — idea 
dzielenia się wiedzą, tworzenia i udostępniania wiedzy pu 
blicznej, czy idea ochrony indywidualnej własności twórcy? 
W  jaki sposób m ożna faktycznie zagw arantow ać powszech
ny dostęp do informacji elektronicznej?

Ze względu na różnice kulturow e nieprosta jes t unifika
cja regulacji dotyczących ochrony praw  własnościowych. 
Różne tradycje prow adzą do przyjm owania różnych zasad 
ochrony praw nej w różnych regionach świata. W spólne dla 
tradycji zachodnich jes t akcentow anie wyłączności praw  
własności intelektualnej. W  tradycji europejskiej podkreśla 
się m oralne praw a autorów, związane z osobą autora, doty
czące oryginalności i integralności dzieła, a także osobistej 
reputacji (sławy, uznania) autora. Tradycja anglo-am ery- 
kańska nacisk kładzie na ochronę m aterialnych praw  wła
sności producentów  informacji {copyright)-, praw a te m ogą 
być przenoszone z jednego podm iotu na inny, np. przez au 
tora na wydawnictwo, albo instytucję zatrudniającą autora. 
Zgodnie z tą  tradycją  przyjm uje się zasadę, że „dzieło czło
wieka wyrażone dźwiękiem, pism em , obrazem , nie traci 
poprzez digitalizację cech decydujących o przyznaniu praw  
autorskich (oryginalności, twórczości, indjrwidualności), ani 
też z drugiej strony cech takich nie zyskuje” (B arta , M ar
kowski, 1998, S.112). Inne podejście do tych kwestii de
m onstrują kultury, które nie są zakorzenione w zachodniej 
tradycji pojmowania indywidualnych praw  i obowiązków. 
K ultury zorientow ane głównie na procesy wspólnotowe 
oraz praw a i powinności społeczne, albo takie, w których 
tradycja doskonalenia produkcji poprzez naśladownictwo 
odgrywa podstaw ow ą i pozytyw ną rolę, m ogą pozostawać 
w etycznej sprzeczności z zasadam i ku ltu ry  zachodniej w ta 
kim globalnym m edium , jak  ogólnoświatowa sieć inform a
tyczna. Na przykład, w tradycji azjatyckiej kopiowanie jest 
traktow ane jako pew ien rodzaj naśladow ania m istrza, co nie 
oznacza naruszenia praw  autorskich. W  środowisku In ter-



n e tu  m oralność wywodzona z tego rodzaju m yślenia oddzia
łuje oczywiście na wykorzystywanie wszelkich zasobów 
inform acyjnych, niezależnie od terytorialnej kwalifikacji 
udostępniających je  serwerów.

Konflikty pow stają wówczas, gdy różne narodow e i m ię
dzynarodow e norm y praw ne oraz tradycje m oralne chronią 
różne aspek ty  poszczególnych mediów. Kontrowersje te 
próbuje się rozwiązywać poprzez harm onizację różnych 
praw  m etodą  uzgadniania i ratyfikacji trak tatów  m iędzyna
rodowych. D la profesjonalistów informacji ważna jest zatem  
znajomość aktów  praw nych regulujących kwestie praw a au 
torskiego w skali m iędzynarodowej, takich jak: Konwencja 
B erneńska , Konwencja G enew ska, czy odpowiednie posta
now ienia P arlam en tu  Europejskiego^.

3. E tyczne aspekty gromadzenia i organizacji zasobów  
informacyjnych

E tyczne dylem aty  dotyczące stosowanych zasad i proce
du r grom adzenia i organizacji zasobów informacyjnych wiążą 
się od daw na z utrzym yw anym , a niekiedy nadal propago
w anym  m item  neutralności bibliotekarza i pracownika in
formacji oraz w ykorzystyw anych przez nich narzędzi. Czę
sto cytow ana rozpraw ka Douglasa Fosketta T he C reed  o f  
a Librarian: N o  Politics, N o  Religion, N o  M orals (Foskett, 
1962) stanowi swoisty m anifest tego rodzaju idealistyczne
go i naiw nego m yślenia. Froehlich w wielu swoich wypowie
dziach podnosił kw estię konieczności uśw iadam iania spe
cjalistom  informacji, iż tak  jak  na podejm ow ane przez nich 
decyzje, m oże oddziaływać ich indyw idualna ocena tego, co 
uznać należy za etyczne lub nieetyczne, również na pozor
nie neu tra lnych  narzędziach działalności informacyjnej cią
żą różnego rodzaju ograniczenia stanowiące konsekwencje 
decyzji podjętych przez ich twórców (Froehlich, 1990; 
1999).

Problem y etyczne dotyczące grom adzenia informacji 
związane są  z cenzurą i selekcją.

C enzura oznacza celowe, aktyw ne wyłączenie informacji 
z obiegu na podstaw ie decyzji uzasadnionych racjam i religij
nym i, politycznym i, m oralnym i lub jeszcze innymi. Selek
cja wiąże się z działaniem  w yboru informacji zgodnie z cela-



mi pewnej instytucji. Procedury selekcji m ogą być uk ierun 
kowane zgodnie z zainteresow aniam i określonej grupy. Za
równo w przypadku cenzury, jak  i w przypadku -  bardziej 
neutralnej, jakby  się mogło wydawać -  selekcji dochodzi do 
zachwiania równowagi etycznej. Zasadniczy problem  etycz
ny dotyczy tu  tego, czy istnieją granice wolności in te lek
tualnej.

Gwałtowne i w żaden sposób niekontrolowane rozrastanie 
się zasobów In tern e tu  i w ypełnianie ich przez kom unikaty
0 zróżnicowanej jakości i użyteczności, wielu obserw atorów  
potęgującego się oddziaływania tego m edium  na społeczeń
stwo skłoniło do sprzeciwu i dom agania się rozwiązania n ie
pokojących p r o b l e m ó w ^ O  R ozm aite system y filtrujące
1 m echanizm y rankingu stron W W W  są dziś narzędziam i 
stosowanymi szeroko i zapew ne w jakim ś stopniu problem y 
te rozwiązują, jednak  z nimi właśnie w iążą się poważne dy
lem aty etyczne: ograniczanie dostępu do informacji i a rb i
tralne podejm owanie decyzji o tym , co jes t inform acją złą, 
a co dobrą. Wola wykluczenia złej informacji sam a w sobie 
stanowi etyczny paradoks w takim  sam ym  stopniu, jak  po
stulat unikania jakiegokolwiek wykluczania, czyli absolut
nego nieograniczania wolności intelektualnej. W  społeczeń
stw ach liberalnych  w zasadzie dom inuje ograniczanie 
kontroli, które jednak  również prowadzi do konfliktów m o
ralnych i praw nych. Najgłośniej dziś dyskutow ane dotyczą 
sprzeciwu wobec wprow adzania ustaw  anty terrorystycz
nych po tragedii 11 września 2001 r. Zarówno kodeksy 
etyczne, jak  i oficjalnie form ułowane stanowiska i umowy 
organizacji m iędzynarodowych m ogą pomóc przeciwdziałać 
arbitralnym  nakazom  cenzury i selekcji. Społeczność In te r
netu  podejm uje różne działania, których celem  jes t z jednej 
strony ograniczenie zachowań nieetycznych w sieci, z d ru 
giej przeciwstawianie się próbom  lim itowania wolności in
formacji. Przykłady działań pierwszego typu  to różne formy 
autokontroli, od najprostszej w postaci tzw. netykiety, przez 
angażowanie m oderatorów  nadzorujących grupy i fora dys
kusyjne, po instalację program ów filtrujących. Przykładem  
działań drugiej grupy jest Blue Ribbon Cam paign — akcja 
Electronic F rontier Foundation, am erykańskiej organizacji



non-profit, której celem  jest zwalczanie wszelkich form dys
krym inacji i cenzury w Internecie  (http://www.eff.org/br/).

N ieneutralność narzędzi informacyjnych, z której powinni 
zdawać sobie spraw ę profesjonaliści informacji, dem onstrują 
przede wszystkim  wszelkiego rodzaju języki opisu doku
m entów , szczególnie języki o słownictwie arbitralnie  kontro
lowanym: system y klasyfikacyjne, karto teki wzorcowych 
haseł przedmiotowych, tezaurusy. Jedyną  drogą niwelowania 
ukierunkow ania i ograniczeń tkwiących w tych narzędziach 
je s t um ożliwienie i uczenie użytkowników korzystania rów
nolegle z więcej niż jednego z nich. Z zagadnieniem  tym  
wiąże się też postulat edukacji użytkowników, a więc wyjaś
n ian ia  im ograniczeń stosowanych narzędzi i m etod opra
cowania, organizowania i wyszukiwania informacji oraz 
w skazyw ania sposobów ich pokonywania. N ieneutralną 
technologią są  również wyszukiwarki internetow e, różnego 
rodzaju katalogi i schem aty kategoryzacyjne, a także tzw. 
ontologie in ternetow e, w których pokłada się nadzieję na 
skuteczne zorganizowanie sem antycznego dostępu do infor
m acyjnych zasobów sieci. Problem y etyczne implikowane 
przez stosow anie tych narzędzi dotyczą nie tyle tego, że ce
chuje je  pew ne ukierunkow anie, ale raczej tego, że szcze
gółowe uprzedzenia etyczne czy m oralne, które w nich 
tkw ią  generalnie są  nie rozpoznawane.

4. E tyczne aspekty rozpowszechniania informacji
E tyczne aspek ty  udostępniania i rozpowszechniania in

formacji dotyczą dwóch głównych kwestii: fundam entalnej 
idei swobodnego dostępu do informacji omówionej wcześ
niej oraz coraz popularniejszych usług brokerskich w zakre
sie w yszukiw ania informacji na zlecenie.

W  sensie operacyjnym  problem  zapew niania swobodne
go dostępu  do informacji analizuje się na dwóch z trzech 
wcześniej wyróżnionych poziomów, tj. na poziomach micro  
i m acro, czyli dostępu zapew nianego użytkownikom  indy
w idualnym  oraz stopnia dostępności informacji w skali spo
łecznej. W  odniesieniu do użytkowników indywidualnych 
kw estią  kluczową jes t po pierwsze nieograniczanie dostępu, 
po drugie równość dostępu. Jak  wcześniej już była mowa, 
realizacja tych postulatów  może wchodzić w konflikt z zasa
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dą ochrony praw  autorskich i własności intelektualnej. Pro
blem, który wym aga rozstrzygnięcia w tym  kontekście 
brzmi: Jaka  informacja dla kogo powinna być swobodnie 
dostępna? Profesjonaliści inform acji m uszą aktyw nie  
rozważać konsekwencje swoich działań zarówno dla indywi
dualnego klienta, jak  i dla zachowania ogólnych norm  spo
łecznych (B yrne, 2002).

W  skali społecznej problem  powszechnego i równego do
stępu do informacji dotyczy zapew niania równych szans, 
czyli tworzenia jednakow ych w arunków  dostępu do infor
macji dla wszystkich obywateli i wszystkich narodów. Z ada
niem  o wym iarze etycznym  je s t więc zapobieganie pow sta
waniu podziału cyfrowego m iędzy bogatym i w informację 
i biednym i w informację. Zagadnienie to m a dziś bardzo ob
szerną literaturę, analizującą je  w różnych aspektach  i kon
tekstach. Podział cyfrowy przebiega w  wielu w ym iarach -  
między krajam i bogatym i i biednym i, m iędzy rozwiniętymi 
i zacofanymi cywilizacyjnie regionam i św iata, m iędzy boga
tymi i biednym i grupam i obywateli poszczególnych krajów, 
także najbogatszych. Nieco demagogicznie, ale bardzo suge
stywnie zwrócono na kw estię tę  uwagę w jednym  z wywia
dów opublikowanych w 1996 r w niem ieckiej prasie, stw ier
dzając, że na 57. ulicy w M anhattan ie  wyposażonych w ka
ble światłowodowe było wówczas 700 budynków, podczas 
gdy w H arlem ie tylko jeden^^.

Z problem em  podziału cyfrowego wiąże się niebezpie
czeństwo tzw. cyfrowego kolonializmu globalnych graczy 
wśród producentów  sprzętu i oprogram ow ania kom putero
wego, których dominacji uzyskanej pod hasłem  zasad wol
nego rynku i przedsiębiorczości, jak  pokazał przypadek 
M icrosoftu, nie można zaakceptow ać ani w etycznych, ani 
w praw nych kategoriach uczciwej konkurencji. W edług p ro
jek tu  Deklaracji Zasad, k tóry  m a być dyskutow any na 
Światowym Szczycie Społeczeństw a Inform acyjnego w G e
newie, m etodą rozwiązania tego problem u jes t wspieranie 
rozwoju i propagow anie korzystania z oprogram ow ania bez
płatnego, takiego jak  Linux czy C D S-ISIS , które zapewnić 
m a pewnego rodzaju kom pensację szans. Jednak  z takiego 
sposobu zapew niania sprawiedliwej dystrybucji i równego



dostępu do zdobyczy cywilizacyjnych tylko w ograniczonym 
stopniu  korzyści czerpać będą  społeczeństwa wielu krajów 
Afryki, A m eryki Łacińskiej i Azji, jak  i w wielu krajach wy
soko rozw iniętych, geograficznie odizolowana społeczność 
wiejska i kulturow o odizolowane mniejszości narodowe, 
a  także niepełnospraw ni praktycznie we wszystkich k ra 
jach . N a polu w yrów nyw ania szans w dostępie do informa
cji i technologii informacyjnej, zwłaszcza w odniesieniu do 
osta tn ich  trzech grup, wiele uczynić m ogą instytucje pu
bliczne, tak ie  jak  biblioteki, publiczne centra  informacji, 
szkoły czy m uzea.

N ieco inny charak te r m ają  problem y etyczne związane 
z działalnością brokerską, czy generalnie z usługami polega
jącym i na  wyszukiwaniu informacji na zlecenie użytkowni
ka (klienta). W iążą się one z instytucjonalizacją tych usług 
oraz postaw ą wobec użytkowników końcowych. Konflikty 
e tyczne m ogą powstawać np. w zakresie przestrzegania za
sad  poufności, organizacje m ogą bowiem  żądać od specjali
stów  informacji łam ania zasad poufności w imię dobra 
zatrudniającej ich instytucji. Źródłem  konfliktów etycznych 
m oże być też specyficzny nie-konsum pcyjny charak ter in
form acji -  tow aru, k tóry  się nie zużywa, a zatem  nie traci 
w artości po użyciu. K odeksy etyczne stowarzyszeń broke
rów  informacji zaw ierają więc zapisy o obowiązku nieudo- 
stępn ian ia  informacji przygotowanej dla jednego klienta 
innem u  bez wiedzy tego pierwszego (AIIP, 2002). Istnieje 
też problem  ograniczeń narzędzi wyszukiwawczych i zbio
rów  inform acyjnych wykorzystywanych przez brokerów, 
k tó rych  świadomość powinni mieć klienci ich usług, a także 
problem  dezinformacji czy m anipulow ania informacją, który 
m oże spowodować wielkie stra ty  ekonomiczne użytkownika.

Zakończenie

Przyczyny rosnącego od początku lat dziewięćdziesiątych 
zainteresow ania etycznym i aspektam i informacji i wyodręb
niania się etyki informacyjnej jako dynamicznego obszaru 
b ad ań  in terdyscyplinarnych leżą oczywiście w naturze no



woczesnych technologii inform atycznych i kom unikacyj
nych, In ternetu  i jego coraz większym wpływie na życie za
równo jednostek, jak  i całych społeczeństw. In te rne t wnosi 
zm iany do globalnej koncepcji wolności informacji. Zmusza 
do rewizji dotychczasowych regulacji i m etod kontroli prze
strzegania zasad dotyczących wolności słowa, prywatności 
i praw  autorskich. W  postaci podziału cyfrowego ze szcze
gólną jaskraw ością uwidacznia się podział, k tóry istniał 
zawsze, ale k tóry dzisiaj dostrzegam y wyraźniej i którego 
konsekwencje rozum iem y lepiej. W ykluczenie z obiegu in
formacji i wiedzy już jest -  jak  pisze W iesław Sztum ski -  
gorszą, bo bardziej w yrafinow aną form ą wyzysku, właściwą 
społeczeństwu inform atycznem u, inną niż znane formy w y
zysku epoki industrializacji. Poza tym  obiegiem jes t „czarna 
dziura” socjosfery, a społeczności i kraje, które tam  się znaj
d ą  skazane będą  na stopniowe w ym ieranie (Sztum ski, 
2001). Zalew wiedzy (informacji) stawia już dziś ludzi 
w kłopotliwej sytuacji wyboru, n ikt bowiem  nie jest w sta 
nie ogarnąć całej wiedzy, ani naw et do niej dotrzeć. W ybór 
jes t więc koniecznością, ale aby był on trafny trzeba w ie
dzieć, czego i gdzie szukać. Tu wielka szansa rysuje się 
przed profesjonalistam i informacji. W ym aga ona jednak  nie 
tylko dużych kom petencji specjalistycznych, ale też głębo
kiej świadomości etycznej.

Przypisy

1 Na lamach „Journal of Information Ethics” publikowane są 
wyniki badań podejmowanych w zakresie etyki informacyjnej 
przez specjalistów różnych dyscyplin: informacji naukowej i biblio- 
tekoznawców, informatyków, prawników, psychologów, socjologów, 
kulturoznawców, pedagogów i filozofów (http://www.mcfarland- 
pub.com/. W wydawanym przez Kluwer Academic Publishers 
„Ethics and Information Technology” generalnie prezentowane są 
etyczne refleksje filozofów analizujących zjawiska związane z elek
tronicznym środowiskiem informacyjnym (http://www.kluweronli- 
ne.com/issn/1388-1957). Ukazujące się zaledwie od stycznia 2003 r. 
interdyscyplinarne czasopismo „Journal of Information, Commu
nication and Ethics in Society” poświęcone jest wpływowi nowo
czesnych mediów i ICT na społeczeństwo, organizacje, środowisko 
i jednostki (http://www.troubador.co.uk/troubador/ices/).

http://www.mcfarland-
http://www.kluweronli-
http://www.troubador.co.uk/troubador/ices/


2 Dwie pierwsze prezentują filozoficzne ujęcie problematyki 
etyki komputerowej i oddziaływania technologii komputerowej na 
współczesne społeczeństwo. Trzecia jest próbą wieloaspektowego 
i interdyscyplinarnego spojrzenia na etyczne aspekty organizacji 
dostępu do informacji i wykorzystania technologii informacyjnych.

3 Lista międzynarodowych i krajowych konferencji, semina
riów, sympozjów i inicjatyw wydawniczych poświęconych proble
m atyce etycznych aspektów wykorzystywania nowoczesnych 
technologii ICT oraz zasobów Internetu jest bardzo długa, toteż 
wymienienie ich wszystkich w ramach niniejszego referatu jest 
niemożliwe. Warto jednak wspomnieć jeszcze przynajmniej o dru
gim z cyklu spotkań LIDA (Libraries in Digital Age), współorgani
zowanych przez uczelnie chorwackie i europejską sekcję American 
Society for Information Science and Technology (ASIST), szcze
gólnie aktywnego na polu badania i popularyzowania wiedzy 
o etycznych aspektach działalności informacyjnej. Spotkanie, 
które odbyło się dwa lata temu w Dubrowniku, poświęcone było 
moralnym i etycznym wyborom i konsekwencjom rozwoju biblio
tek elektronicznych, a poglądy na te kwestie prezentowali m. in. 
Tefko Saracevic, Rafael Capurro, Marty Smith, Thomas Froeh- 
lich, M ichel Menou, Paul Sturges, Wallace Koehler (LIDA, 2001; 
Sapa, 2001).

 ̂ Główny temat i program konferencji ujmują kwestie etyki 
w  sposób dość tradycyjny, zogniskowany przede wszystkim na 
etycznych wymiarach roli zawodowej bibliotekarzy. Deklaracja 
organizatorów zapewnia jednak, iż intencją ich jest „wyjście poza 
zacieśniony krąg zagadnień związanych z techniką bibliotekarską 
(...), zarządzaniem i marketingiem i poszukiwanie jakiejś busoli, 
według której bibliotekarz mógłby kierować się w swej pracy”. (Bi
bliotekarz w  świecie wartości. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji 
TW P (Biblioteka). EBIB. Archiwum aktualności, 1.07.2002 
[Dok. elektron.] http://ebib.oss.wroc.pl/news/wartosci.html).

5 Poszerzanie zakresu nauczania etyki widoczne we współcze
snym biblioteczno-informacyjnym szkolnictwie amerykańskim i za
chodnioeuropejskim cechuje przede wszystkim zastąpienie metody 
opisowej metodą operacyjną krytycznej analizy przypadków, kon
struowania scenariuszy, rozpoznawania i rozwiązywania proble
mów. Głównym celem warsztatów etycznych jest kształtowanie 
wrażliwości na etyczne aspekty współczesnego środowiska działal
ności informacyjnej oraz nauka krytycznego myślenia i umiejętno
ści samodzielnego rozstrzygania problemów. W holenderskiej 
Saxion Hogeschool IJselland świadomość i przestrzeganie zasad

http://ebib.oss.wroc.pl/news/wartosci.html


etyki jest jednym z ośmiu wymiarów oceny kompetencji studentów, 
według których analizuje się poziom ich umiejętności zawodowych.

6 Przykłady icli programów umieszczone zostały w witrynie 
Cyberethics, na stronach College of Business and Industry, Misis- 
sippi State University (Vance, 2003; Paul, 1998).

 ̂ W społeczeństwie użytkowników Internetu powszechnie po
strzeganym jako globalne, dostrzec można wyraźne oddziaływanie 
kulturowych, politycznych, ekonomicznych czy środowiskowych 
czynników lokalnych (por. Capurro, 2001). Uproszczeniem jest 
więc traktowanie go w kategoriach kosmopolitycznych czy uniwer- 
salistycznych. Zamiast sugerującego unifikacyjne ujęcie określenia 
społeczeństwo globalne, właściwsze byłoby określanie go mianem  
społeczeństwo glokalne, czyli globalno-lokalne. Spopularyzowany 
przez brytyjskiego socjologa Rolanda Robertsona ekonomiczny 
termin glokalizacja  (ang. glocalization), powstały przez połącze
nie terminów globalizacja  (ang. globalization) {lokalizacja {loca
lization), opisuje moderujący wpływ czynników lokalnycli na eko
nomiczne siły globalne. Według Robertsona, glokalizacja oznacza 
koegzystencję, równoległe występowanie tendencji uniwersali- 
stycznych i partykularystycznych (Robertson, 1997).

® Th. J. Froehlich: Survey and Analysis o f  the M ajor Ethical 
and L egal Issues Facing Library and Information Services. 
IFLA Publication 78, Miinchen 1997 (cyt. za: ICIE, 2001).

9 Konwencja Berneńska z 1886 г. oraz jej późniejsze rewizje 
(w Berlinie, 1908; w Bernie, 1914; w Rzymie, 1928; w Brukseli, 
1948; w Sztokholmie, 1967; w Paryżu, 1971 i 1979) określają za
sady ochrony dzieł literackich, artystycznych, naukowych: ksią
żek, rzeźb, architektury, etc. (http://strony.wp.pl/wp/praww- 
wo/pberno.htm). Granicę okresu ochrony przez prawo copyright 
wyznacza na 50 lat po śmierci autora. Konwencja różnicuje prawa 
materialne i moralne: w przypadku scedowania praw material
nych na inną osobę prawa moralne nie ulegają przeniesieniu. Pol
ska podpisała Konwencję w jej redakcji rzymskiej w 1928 r. Po
wszechna Konwencja o Prawie Autorskim uchwalona w Genewie 
w 1952 (aktualizacja w Paryżu w 1971) określa ochronę na pozio
mie narodowym, zgodnie z zasadą wzajemności zapewnienia oby
watelom innych państw -  sygnatariuszy Konwencji takiej samej 
ochrony praw autorskich, jaka przysługuje obywatelom danego 
państwa. Przyjmuje się, że ochrona obejmuje okres do 25 lat po 
śmierci autora (http://strony.wp.pl/wp/prawwwo/pgenewa.htm). 
Obydwie Konwencje (Berneńska i Genewska) nadzorowane są 
obecnie przez Światową Organizację Własności Intelektualnej -  
WIPO (World Intellectual Property Organization).

http://strony.wp.pl/wp/praww-
http://strony.wp.pl/wp/prawwwo/pgenewa.htm


10 Stanisław Lem w znanym zbiorze esejów Bom ba m egabi
towa  pisał: „Zjawisko Internetu przypomina poniekąd znany nam 
z Biblii potop, czyli nadmiar wód, w którym można ze wszystkim 
utonąć, jeżeli nie zdołamy dla ratunku, jak Noe zbudować sobie 
Arki. Ale jakby miała wyglądać „Arka Noego Internetu”, łatwo 
rzec, ale nie sposób myśl taką zrealizować. Oto potrzebne są nam 
nie sieci bezmyślne, nie utysiąckrotnione telefony, faksy, interak
cyjne media, lecz ulokowane w sieci odpowiedniki wartościującej 
informację inteligencji, które wszystko, co jest informacyjnym 
śmieciem, pochłaniałyby i jako filtry zezwalały jedynie na prze
pływ wiadomości oraz wizualnych treści ani nie propagujących zła 
i głupoty, ani nie szkodzących wszystkiemu, co by mogło stać się 
dla człowieka pożyteczne. Lecz o takich „wstawkach” w Internet 
możemy obecnie tylko marzyć” (S. Lem, 1999 s. 13).

11 Komentarz ten przytaczają we wstępie do swej książki Bar
ta i Markiewicz (Bart, Markiewicz, 1998 s. 13).
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dr M ichał Zając
Uniwersytet Warszawski

KSZTAŁTOWANIE PRORYNKOWEGO PROFILU 
STUDIÓW LICENCJACKICH W DZIEDZINIE INFORMACJI 

W INSTYTUCIE INFORMACJI NAUKOWEJ 
I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH UW

LEONARDO DA VINCI, program Unii Europejskiej w za
kresie kształcenia zawodowego (Projekt P1/02/A/EXD/140447) 
był trzecim program em  wspólnot europejskich zrealizowanym 
w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicz- 
nych U niw ersytetu W arszawskiego. Wcześniej był T E M - 
PUS JE F  12165-97 i ERASM US/SOCRATES. LEONARDO 
DA V IN CI może być potraktow any jako  swoista kontynua
cja program u T E M P U S .

W arszawski Insty tu t Informacji Naukowej i Studiów Bi- 
bliologicznych m a bogate, wieloletnie doświadczenia zwią
zane z kształceniem  specjalistów dla potrzeb bibliotek, 
archiwów, państwowych centrów informacji etc. Do niedawna 
większość absolwentów Insty tu tu  znajdowała pracę właśnie 
w tym  sektorze.

Profesje związane z zarządzaniem  inform acją należą do 
tych, które rozwijają się w najszybszym tem pie. Informacje 
płynące od absolwentów ostatnich roczników wskazują, iż 
coraz częściej szukają oni zatrudnienia w innych insty tu
cjach niż wym ienione powyżej: w bankach, firm ach praw ni
czych, firmach zatrudniających brokerów  informacji, etc.

Opisana sytuacja wymaga podjęcia działań skierowanych 
na rozpoznanie potrzeb obecnego rynku pracy, zdefiniowa
nie potrzeb nowego typu pracodawców, podjęcia w spółpra
cy z nowym typem  partnerów  -  organizacjam i rynkowymi



(nastawionymi na zysk), a w efekcie korekty polityki eduka
cyjnej Insty tu tu .

Insty tu t -  jak  większość polskich placówek uniwersytec
kich — nie prowadził dotychczas tego rodzaju działań na szer
szą skalę. Uznaliśmy, iż wykorzystanie doświadczeń uczelni 
zagranicznych pozwoli na szybsze dostosowanie profilu stu
diów do w ym agań rynku pracy.

O ferta program ów  stażowych LEO N A R D O  DA VIN CI 
stanow iła szansę na przygotowanie zm ian w system ie 
kształcenia specjalistów w dziedzinie informacji

P rio ry te t n r 2 p ro ^ a m u  LEO N A R D O  DA VIN CI zakła
dał bow iem  prom ocję współpracy pom iędzy instytucjam i 
kształcenia zawodowego a przedsiębiorstw am i w celu dosto
sow ania w ykształcenia do rynku pracy.

W edle przekonania dyrekcji nowe wyzwania rynku pracy 
w ym agają od Insty tu tu  następujących działań;
• zdefiniowanie typów  nowych potencjalnych pracodaw 

ców;
•  zdefiniow anie kwalifikacji zawodow ych w ym aganych 

w  poszczególnych typach organizacji;
•  zdefiniow anie możliwych modeli współpracy z organiza

cjam i rynkowym i;
•  określenie możliwości Insty tu tu  w dziedzinie zm ian w sy

stem ie kształcenia oraz m etod ich realizacji;
•  określenie możliwości kształcenia specjalistów w dziedzi

n ie informacji o Unii Europejskiej.
Szczególnie ta  ostatnia opcja wydawała się być wyjątkowo 

ak tua lna  i ważna. W  oczywistym kontekście perspektyw y 
w ejścia Polski do U E  prob lem atyka przygotowywania 
b ibliotekarzy do świadczenia efektyw nych usług inform a
cyjnych na  ten  tem a t nabrała  w ostatnich czasach wagi naj
wyższej.

P artnerzy  zagraniczni prezentow anego projektu:
•  In stitu t Inform atica en  Inform atiem anagem ent, Saxion 

Hogeschool IJselland, D eventer (H olandia),
•  Fachbereich Inform ations- und Kom m unikationswesen, 

Fachhochschule H annover (Niem cy).
Obydwie te  instytucje stanowią odpowiedniki warszaw

skiego Insty tu tu  Inform acji Naukowej i Studiów Bibliolo-



gicznych: kształcą specjalistów w dziedzinie informacji na 
poziomie BA. Podstawow ą zaletą  szkól zachodnich jes t ich 
doświadczenie w szkoleniu specjalistów na potrzeby szeroko 
rozumianego biznesu oraz, generalnie, nastaw ienie na szko
lenie zawodowe (Fachhochschule).

Realizacja projektu zakładała dwie płaszczyzny zastoso
w ania doświadczeń uczelni zagranicznych (i odpowiednio 
dwie grupy beneficjentów);

1. Zarządzanie Insty tu tem  (rozpoznawanie potrzeb rynku 
pracy, inicjowanie i utrzym ywanie kontaktów z organizacjami 
rynkowymi; kształtow anie działań długofalowych — inicjo
wanie zmian w program ach kształcenia, logistyka -  dyrekcja 
Instytutu.

2. Reorganizacja treści kształcenia w w ybranych dziedzi
nach (przedm iotach) -  nauczyciele akadem iccy prowadzący 
zajęcia w program ie studiów licencjackich w tryb ie  dzien
nym  i zaocznym.

Jako długofalowe cele projektu  przyjęto:
• doskonalenia system u kształcenia w Instytucie Inform a

cji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW;
• poprawę jakości szkolenia specjalistów w dziedzinie infor

macji na poziomie licencjatu;
•  poszerzanie innowacyjności w procesie kształcenia zawo

dowego.
W  konsekwencji takich założeń w realizacji projektu b ra 

li udział nauczyciele akadem iccy i osoby pełniące funkcje 
dyrektorskie w 3 uczelniach partnerskich.

Realizacja program u polegała na 8-dniowych wyjazdach 
stażowych (4 do Holandii, 4 do Niemiec). W  realizacji pro
jek tu  brało odpowiednio udział 8 osób (z dyrekcji: dr Jacek  
Puchalski i d r M ałgorzata Kisilowska oraz 6 nauczycieli 
akademickich: p ro f d r hab. B arbara  Sosińska-K alata, dr 
K atarzyna M aterska, dr A nna Kamler, dr M arianna Ba- 
nacka, mgr Ja n  Gosiewski, m gr Mikołaj Ochm ański).

W  trakcie staży realizowano następujące aktjrwności:
1. Spotkanie w stępne z dyrekcjam i placówek zachod

nich: prezentacja najnowszych koncepcji w kształtow aniu 
program u studiów u partnerów  zachodnich, prezentacja 
najnowszych trendów  na rynku pracy: w ym agane kwalifi



kacje dla specjalistów w dziedzinie informacji (wykładowcy, 
dyrekcja IIN IS B  UW ).

2. Spotkania z dyrekcjam i instytutów  partnerskich -  za
poznanie się ze stosowanym i w placówkach zachodnich mo
delam i rozpoznaw ania potrzeb rynku pracy, inicjowania 
i utrzym yw ania kontaktów  z organizacjami rynkowymi; 
kształtow anie działań długofalowych -  inicjowanie zmian 
w program ach kształcenia (członkowie dyrekcji IIN ISB  
U W ).

3. Spotkania z zarządem  uczelni, w szczególności z oso
bam i odpowiedzialnym i za public  relations  i kontakty 
z organizacjam i zewnętrznym i: tem atyka spotkań taka jak  
w skazano wyżej (członkowie dyrekcji IIN IS B  UW ).

4. Spotkania z wykładowcam i zagranicznych placówek 
odpow iedzialnym i za realizację odpowiednich przedmiotów: 
zapoznanie się z program am i określonych przedmiotów, 
sposobam i ich budow ania, w szczególności w kontekście 
sprzężenia zwrotnego pom iędzy w ym aganym i przez rynek 
kwalifikacjam i pracowników a treściam i nauczania, zastoso
w ania nowoczesnych m etod nauczania (wykładowcy II
N IS B  U W ).

5. W izytacja odpowiednich zajęć prowadzonych w uczel
niach partnersk ich  (wykładowcy, dyrekcja IIN ISB  UW ).

6. Spotkania ze studentam i zagranicznych uczelni.
7. Spotkania z przedstaw icielam i pracodawców.
D ośw iadczenia zebrane w trakcie program u będą  w pro

w adzane do prak tyk i funkcjonowania naszego Insty tu tu  
w  najbliższym  czasie. Program  został zrealizowany od stycz
nia do końca m aja 2003 r.



prof. dr hab. M arcin D rzew iecki 
dr Jacek Puchalski 
Uniwersytet Warszawski

INFORMACJA EUROPEJSKA 
W POLSKICH BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH

Problem atyka udziału bibliotek w procesie informacji 
o Unii Europejskiej była od daw na analizowana w polskim 
środowisku bibliotekarskim . M ożna zwrócić uwagę na a rty 
kuły i opracowania poruszające kwestie ogólne, m. in. poli
tyki informacyjnej Unii Europejskiej i w tym  kontekście 
kwestii integracji Polski z Unią^, polityki bibliotecznej 
w U E  i m. in. m iejsca polskich bibliotek w zintegrowanej 
Europie^, opracowania i artykuły  na  tem at bibliotek p u 
blicznych w U E  i krajach kandydujących, w tym  przede 
wszystkim roli polskich bibliotek publicznych w procesie in
tegracji i po przystąpieniu kraju  do U E^, artykuły  poświę
cone poszczególnym program om  U E  i projektom  w spółpra
cy międzynarodowej w spierającym  rozwój społeczeństwa 
informacyjnego^, publikacje na  tem at informacji europej
skiej w Polsce i źródeł informacji o U E^, działalności infor
macyjnej, m. in. bibliotek publicznych w tym  zakresie^, 
edukacji bibliotekarzy w zakresie informacji naukowej, 
w tym  źródeł informacji europejskiej7. N a podstaw ie litera
tu ry  przedm iotu można więc stwierdzić, że istnieje duże, 
wielostronne zainteresow anie środowiska bibliotekarskiego 
integracją europejską. Jednak  zwraca uwagę fakt, że w spo
sób kompleksowy nie analizowano kwestii udziału bibliotek, 
przede wszystkim publicznych, w działaniach informacyj
nych m ających na celu uzyskanie społecznego poparcia dla 
członkostwa Polski w U E. Do ważniejszych w ystąpień



w tym  zakresie należy, cytowany w przypisach, artykuł A n
ny  Ogonowskiej pt. Zagrożenia  i sza n se  biblio tek polskich  
p o  w ejściu  Polski do Unii E uropejskiej -  terra incognita  
i m ity .  A utorka podkreślała m. in., że obok działań prom o
cyjnych potrzebne są działania informacyjne o stabilnym  
podłożu instytucjonalnym , a do takich biblioteki nadają się 
bardzo dobrze, zwłaszcza biblioteki publiczne, których za
dan ia  i funkcje, jak  dowodziła autorka pokryw ają się z za
dan iam i i funkcjami regionalnych centrów  informacji euro
pejskiej. Poddając w wątpliwość sens tworzenia nowej 
s tru k tu ry  inform acyjnej, równolegle obok już istniejącej, 
au to rk a  zwróciła uwagę na to, że: „W strategiach informa
cyjnych Finlandii i Szwecji biblioteki publiczne wym ieniane 
są  nie raz i bynajm niej nie stanowią m arginesu tych s tra te 
gii. Publikacja ta  niew ątpliw ie stanowiła m ateriał źródłowy 
w opracow aniu polskiego PIS-u, tym  bardziej zastanaw iają
ce jes t, że w  Polsce ten  e lem ent pom inięto”. Dalej w podsu
m ow aniu stwierdziła: „Potrzebne jes t jednak  zwrócenie 
uwagi rządu na konieczność prow adzenia polityki informa
cyjnej (w odróżnieniu od prom ocyjnej) oraz na fakt, że bi
blioteki publiczne pełnią nie tylko funkcje edukacyjno-kul
tu ra ln e , ale są  również ważnym  instrum entem  dem okra
tycznego kom unikow ania się władz z obyw atelam i”.

Zgadzając się z tezam i autorki, a także z innymi, krytycz
nym i ocenam i polityki informacyjnej o U E , kierując się 
żyw otnym i potrzebam i środowiska profesjonalnego (rozpo
znanym i na podstaw ie cytowanej wyżej litera tury  przed
m iotu, kw erend pracowników bibliotek publicznych na po
ziom ie powiatow ym  i gminnym, wyw iadu ze studentam i 
studiów  zaocznych Insty tu tu  Informacji Naukowej i S tu
diów Bibliologicznych U niw ersytetu  W arszawskiego -  dalej 
IIN S B  U W ) i głębokim przekonaniem  o znaczącym  poten
cjale b ibliotek w  działaniach na rzecz informacji o Unii E u 
ropejskiej oraz prom ocji integracji Polski z U E , działająca 
przy IIN SB  U W  Fundacja „IN FO  X X I”^ opracowała pro
je k t organizacji cyklu kursów w zakresie informacji europej
skiej dla pracowników bibliotek publicznych pt.: In form a
cja europejska  w  po lsk ich  b iblio tekach publicznych .

Przygotowując pro jekt założono, że:



-  grupa docelowa szkolenia (w sum ie co najm niej 1000 
osób, które otrzym ają odpowiedni certyfikat po ukończeniu 
kursu) będzie obejmowała:
• kierowników działów metodycznychi odpowiednicłi b i

bliotek,
• kierowników bibliotek powiatowych względnie osoby 

przez nich desygnowane z własnych bibliotek i bibliotek 
gminnych;
-  kursy obejm ą 60 grup szkoleniowych;
-  każdy kurs będzie obejmował 40 godzin szkolenio

wych;
-  w kursach będzie uczestniczyło po 15-18 osób. 
Przyjęto, że w efekcie realizacji kursów:
-  zostanie wykształcona grupa specjalistów informacji na 

tem at U E , wykorzystujących w swojej działalności sieć b i
bliotek publicznych na poziomie powiatowym i gminnym. 
B ędą to osoby o odpowiednich kom petencjach i p redyspo
zycjach liderów w swoim środowisku lokalnym  w zakresie 
wiedzy o źródłach informacji europejskiej;

-  program y nauczania IIN SB  U W  (na poziomie wyż
szym) w zakresie kształcenia o informacji europejskiej będą  
weryfikowane zgodnie z doświadczeniami wyniesionymi 
z realizacji kursu;

-  nabyte doświadczenia pom ogą objąć kształceniem  tego 
typu specjalistów z innych ośrodków informacji.

M ając na uwadze konieczność objęcia szkoleniem grup 
bibliotekarzy z różnych regionów Polski postanowiono zor
ganizować kursy w poszczególnych m iastach wojewódzkich: 
W arszawa -  IIN SB  UW, warszawska centrala C entrum  
Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i D okum entacyjnej 
(C EBID )9, Białystok -  filia C E B ID  w Książnicy Podla
skiej, G dańsk -  filia C E B ID  w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej im J. Conrada-Korzeniowskiego, Jarocin  — filia 
C E B ID , Katowice -  filia C E B ID  w Bibliotece Śląskiej, Ko
szalin -  filia C E B ID  w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej 
im. J. Lelewela, Kraków -  filia C E B ID  w Wojewódzkiej 
Bibliotece P u b l i c z n e j Lublin -  filia C E B ID  w W ojewódz
kiej Bibliotece Publicznej im. H . Łopacińskiego, Łódź -  fi
lia C E B ID  w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. M a r



szalka J . Piłsudskiego, Olsztyn -  filia C E B ID  w Wojewódz
kiej B ibliotece Publicznej im. E. Sukertowej-Biedrawiny, 
Poznań -  filia C E B ID  w Wojewódzkiej Bibliotece Publicz
nej, Rzeszów -  filia C E B ID  w Wojewódzkiej i Miejskiej 
B ibliotece Publicznej, Szczecin -  filia C E B ID  w Książnicy 
Pom orskiej im. St. Staszica, Toruń -  filia C E B ID  w Woje
wódzkiej B ibliotece Publicznej i Książnicy Miejskiej im. 
M . K opernika, Zielona G óra — filia C E B ID  w Wojewódzkiej 
i M iejskiej B ibliotece Publicznej.

K onstrukcji program u cyklu kursów „Informacja euro
pejska w polskich bibliotekach publicznych” nadano cha
ra k te r  modułowy.

M oduł I: „Organizacja kursów ”. Term in realizacji: kwie- 
cień-m aj 2003 r.

1. Czerw iec 2003 r. -  opracow anie i rozesłanie ankiety 
do bibliotek publicznych za pośrednictw em  filii C E B ID  na 
te m a t ich ew entualnego udziału w kursie, potrzeb i stopnia 
znajom ości technologii kom puterow ych;

2. Czerwiec 2003 r. — przeprow adzenie kam panii infor
m acyjnej na tem at kursów, w tym  organizacja konferencji 
m etodycznej dla dyrektorów  bibliotek wojewódzkich, kie
rowników działów m etodyczno-instruktażow ych bibliotek 
wojewódzkich, kierowników bibliotek powiatowych. Podob
ne  spotkanie odbyło się już 11-12 m arca 2003 r. w filii 
C E B ID  w B iałym stoku. Wzięli w nim  udział kierownicy 
w szystkich filii. W  trakcie  obrad poruszono m. in. zagadnie
nia: inform acja europejska w polskich bibliotekach publicz
nych , źród ła  inform acji na tem a t U nii E uropejsk iej, 
om ówienie pro jektu  działań na rzecz informacji o U E  oraz 
prom ocji integracji Polski z U E  w bibliotekach publicznych 
pt. In form acja  europejska  w  po lsk ich  biblio tekach p u 
b liczn ych  (koordynatorzy projektu: w icedyrektor IIN SB, 
prezes Fundacji „IN FO  X X I” -  dr Jacek  Puchalski, dr M i
chał Zając -  IIN S B  UW ).

3. Czerwiec 2003 r. — konstrukcja program ów  nauczania, 
opracow anie listy wykładowców, którzy w ezm ą udział 
w kursach; opracow anie harm onogram ów  poszczególnych 
kursów, zebranie zgłoszeń i ustalenie listy słuchaczy.



4. 25-26 czerwca 2003 г.. W arszawa, konferencja organi- 
zacyjno-m etodyczna, w której wzięli udział m erytoryczni 
opiekunowie kursów z IIN SB  U W  i wykładowcy, którzy b ę 
dą je  realizowali w poszczególnych regionach.

Moduły dydaktyczne Tematyka Liczba
godzin

Autorzy programów, 
koordynatorzy realizacji 

modułów

Moduł II

Wykorzystanie komputera 
w ośrodku informacji 

0 Unii Europejskiej

-  budowa i urządzenia 
peryferyjne komputera

-  pakiet Microsoft Office
-  narzędzia i nawigacja 

w sieci Internet

16 mgr Seweryn Dobrzelewski

-  żródla informacji 
na temat UE 6 mgr Robert Polkowski

-  użytkownicy informacji 
europejskiej w bibliote- 
kacfi publicznych!

4 prof, dr tiab- 
Jadwiga Wożniak

Moduł III 

Informacja europejska

-  działalność informacyjna 
bibliotek w zakresie 
informacji europejskiej 6 dr Katarzyna Materska

w polskich biblioiekacti 
publicznych!

-  umiejętność komunikacji 
potrzebna biblioteka
rzom „europejskim”

4 dr Małgorzata Kisilowska

-  organizacja i zarządza
nie bibliotekami, zasto
sowanie standardów UE

4 prof, dr hab. 
Elżbieta Zyben

Razem 40

M oduł II: Kurs: N arzędzia inform atyczne do prowadzenia  
informacji europejskiej. Term in realizacji: druga 
połowa czerwca, wrzesień 2003 r.

Program szkolenia opracował mgr Sew eryn Dobrzelewski. 
Kurs w W arszawie i filiach C E B ID  realizowany w dwóch 

etapach:



uzupełnienie podstawowej wiedzy informatycznej słu
chaczy w zakresie  podstaw ow ego oprogram ow ania, 
niezbędnej dla realizacji części m erytorycznej, 
zapoznanie słuchaczy z odpowiednimi narzędziam i -  
w szczególności internetow ym i — niezbędnym i do prow a
dzenia działalności informacyjnej w zakresie informacji 
europejskiej.

E tap I

ZAGADNIENIA
Budowa i urządzenia peryferyjne komputera
Pakiet Microsoft Office 6 godz.
Microsoft Word
Współpraca programów Microsoft Office 
(przenoszenie danych między aplikacjami)

E tap II

ZAG ADNIENIA
Podstawowe narzędzia Internetu
a) Telnet
b) FTP
c) Usenet
d) System WWW
Podstawowe serwisy Internetu
a) Listy Dyskusyjne
b) ARCHI
c) Usenet
d) Szperaczki
e) Katalogi tematyczne
f) Indeksy

Przegląd popularnych portali oraz adresów startowych 
Internetu

10 godz.

Ocena zawartości merytorycznej, informacyjnej oraz 
graficznej wybranych witryn WWW -  poświęconych UE

W eb jako uniwersalny interfejs użytkownika

Bazy danych przez interfejs WWW na przykładzie baz 
poświęconych UE



M oduł III. Kurs: „Inform acja europejska w polskich biblio
tekach publicznych”. Term in realizacji: czer- 
wiec-grudzień 2003 r.

B L O K  PR O G RA M O W Y  I -  kurs: „Źródła informacji 
europejskiej” koordynowany przez dr. M ichała Zająca, 
a opracowany przez mgr. R oberta Polkowskiego.

ZAGADNIENIA

Unia Europejska -  cele. Instytucje, dokumenty, ich klasyfika
cja i części składowe -  zarys historyczno-prawny; dokumen
ty urzędowe a prywatne; treść, kontekst, metadane w doku
mentach papierowych i elektronicznych; dokument a akt

Dokumenty elektroniczne

Prawne i techniczne aspekty postępowania z dokumentami; 
prawodawstwo a dokumenty elektroniczne ze szczególnym 
uwzględnieniem Polski; zagadnienia autentyczności, wiary
godności i integralności w długim czasie; standardy w UE -  
DLM 6 godz.
Społeczeństwo informacyjne -  e-government; systemy; 
obieg dokumentów; podpis elektroniczny

Zasady tworzenia dokumentów UE

Zasady gromadzenia i udostępniania dokumentacji 
w państwach UE

Największe instytucje zbierające i udostępniające bazy 
danych związane z dokumentami prawnymi

Pokazanie różnorodności zasobów źródeł i sposobów 
docierania do nich

D użą wagę w program ie przywiązuje się do krytycznego 
podejścia do źródeł -  oceny aktualności, wiarygodności d a 
nych i ich przydatności pod kątem  potrzeb użytkowników.

BLX3K PR O G RA M O W Y  II -  m a na celu przygotowanie 
bibliotekarzy bibliotek publicznych do obsługi użytkowni
ków w zakresie informacji europejskiej.
I. Kurs; „Użytkownicy informacji europejskiej w bibliote

kach publicznych” — program  m erytoryczny realizowany 
przez wykładowców IIN SB  U W  i C E B ID  oraz specjali
stów z danych regionów -  pod kier. prof, d r hab. Jadwigi 
Woźniak.
Celem  zajęć jest:
-  uświadom ienie słuchaczom roli i znaczenia użytkowni

ków dla teorii i praktyki informacji.



— zapoznanie z podstaw am i refleksji teoretycznej i wy
branym i dośw iadczeniam i praktycznym i.

-w y k azan ie  związku między om awianą problem atyką 
a dalszym rozwojem dyscypliny i praktyki zawodowej.

ZAGADNIENIA

Użytkownik biblioteki publicznej ważnym i wymagającym  
klientem
Kategorie użytkowników i ich potrzeby

Ważniejsze cechy charakteryzujące potrzeby informacyjne, 
a co za tym idzie, kategorie poszukiwanej informacji: temat, 
funkcja, istota, czas dostarczenia
Typ intelektu i cechy społeczno-demograficzne z preferencje 
w poszukiwaniu informacji, rozwiązywaniu problemów 
informacyjnych i zadawania pytań

4 godz.

Pytania informacyjne i dialog z użytkownikiem jako podstawa 
prawidłowej i skutecznej obsługi klienta w bibliotece
Przykłady rozwiązań problemów informacyjnych 
użytkowników informacji w bibliotekach publicznych

II. Kurs: „Działalność inform acyjna bibliotek w zakresie in
form acji europejskiej”: program  m erytoryczny realizo
w any przez wykładowców IIN SB  U W  i C E B ID  oraz 
specjalistów  z danych regionów pod kier. dr K atarzyny 
M atersk iej.

ZAGADNIENIA

4 godz.

Informacja skierowująca
Informacja faktograficzna

Informacja ..wyprzedzająca” (promocja informacji)
Budowanie warsztatów informacyjnych w zakresie 
informacji europejskiej dostosowanych do potrzeb 
użytkowników lokalnych biblioteki
Kształcenie umiejętności w zakresie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych
-  analiza kwerend (zapytań) z zakresu problema

tyki europejskiej w poszczególnych bibliotekach 
wraz z omówieniem kierunków obsługi informa
cyjnej i bazy źródłowej poszukiwań (case studies).

-  analiza działalności sieci ośrodków udzielających 
informacji związanych z UE w najbliższym otocze
niu biblioteki, np. Euro Info, lokalnych punktów 
informacji europejskiej (case studies).

2 godz



III. Kurs: „Um iejętność komunikacji potrzebna biblioteka
rzom europejskim ” realizowany przez wykładowców 
IIN SB  U W  i C E B ID  oraz specjalistów z danych regio
nów pod kier. d r M ałgorzaty Kisilowskiej.

Kształcenie umiejętności społecznych i personalnych, tzw. 
soft skills — umiejętność współpracy z różnymi typami grup 
użytkowników, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązy
wania kontaktów/komunikacji (w formie ustnej i pisemnej), 
zdolności edukacyjne (dydaktyczne), zasady public relations, 
przejawianie inicjatywy, kreatywności, etc. Powiązanie um ie
jętności komunikacyjnych z potrzebą promocji i marketingu, 
umiejętności i usług specjalistów BIN, budowanie sieci powią
zań biblioteki publicznej z instytucjami „europejskimi” w re
gionie, nawiązywanie współpracy z organami samorządowymi.

Tem atyka kursu (4 godz.) obejm uje takie  zagadnienia, 
jak:

1. K om unikaty czytelników/klientów:
• zapytanie informacyjne użytkownika;
• informacja zw rotna -  o otrzym anej odpowiedzi;
• wypowiedzi użytkowników dotyczące jakości obsługi;
• trudni klienci — podstawowe typy.

2. K om unikaty bibliotekarzy:
• kom unikaty bibliotekarzy do odbiorców pojedynczych;
• kom unikaty bibliotekarzy do odbiorców grupowych.

3. Skuteczność kom unikatu werbalnego.
4. K om unikaty ustne i pisem ne.
5. Kom unikacja niew erbalna.
6. Postawa ciała (intonacja, dźwięki paralingwistyczne, 

m im ika, kontakt wzrokowy, gest, odległość, aparycja i strój, 
kom unikacyjny w ym iar czasu, przestrzeń).

7. Prezentacja ustna.
8. Komunikacja pisemna (drukowana, elektroniczna).
9. Przez telefon.

10. Komunikacja pisemna (korespondencja, e-mail).
11. Przez In ternet.

IV. Kurs: „Organizacja i zarządzanie bibliotekam i -  zastoso
wanie standardów  Unii Europejskiej”: program  m ery to
ryczny realizowany przez wykładowców IIN SB  U W  
i C E B ID  pod kier. prof, dr hab. Elżbiety B arbary Zybert.



Lp- ZAGADNIENIA

1. Nowe tendencje w zakresie działalności, organizacji 
i zarządzania bibliotekami ( w tym także uwarunko
wania prawne)

2. Problemy jakości pracy bibliotecznej

3. Metody służące ocenie jakości i jej usprawnieniu 4 godz.
4. Samodzielne przeprowadzenie przez uczestników 

kursu diagnoz dotyczących mocnych i słabych stron 
ich bibliotek, określenie przyczyn i skutków nieko
rzystnych zjawisk, podjęcie próby opracowania 
strategii ich poprawy

M oduł rV . Ewaluacja kursów, czerwiec-grudzień 2003 r.
A nkiety

Przedm iotem  oceny będą:
-  zakres i zasięg w ykładanego przedm iotu,
-  ak tualność zagadnień,
-  sposób prezentacji,
-  w ym agania staw iane słuchaczom,
-  w spółpraca ze słuchaczami,
-  dobór lektur, przygotowane m ateriały pomocnicze. 
W nioski z ewaluacji powinny powodować -  w aspekcie

dydaktycznym  — zm iany w zakresie i treści nauczanych mo
dułów, odpowiednio do wymogów projektu. W śród uczestni
ków kursów  będ ą  rozprow adzane ank iety  na tem at organi
zacji, treści i prow adzenia kursów.
M oduł V: M ateriały  szkoleniowe, czerwiec -  grudzień 2003 r.

Przyjęto, że każdy wykładowca jest zobowiązany do 
przygotow ania m ateriałów  szkoleniowych do zajęć, przez 
siebie prow adzonych. M ogą to być m .in.: folie, aplikacje 
kom puterow e, skrypty, książki, m ateriały  pokonferencyjne.

O m ów iony wyżej p rog ram  „Inform acja  europejska 
w polskich bibliotekach publicznych” uzyskał akceptację 
U rzędu K om itetu  Integracji Europejskiej^^, k tóry postano
wił dofinansow ać jego realizację ze środków  fundacji 
„Fundusz W spółpracy z C ounterpart Founds” z zasobów 
M em orandum  of Understanding^^.
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kacja perm anen tna bibliotekarzy i pracowników informacji nau
kow ej w  kontekście badań nad po trzebam i społeczeństw a infor
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diów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego „INFO X X I” 
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„Szał Czytania: Słowo-Muzyka-Książka-Europa” w 2001 r. Fun
dacja wspiera także Międzynarodowe Szkoły Letnie IINSB UW  
organizowane corocznie od 10 lat (każda edycja imprezy odbywa 
się w innym kraju). Stanowią one przykład długotrwałej współpra
cy europejskiej. W  dotychczasowych szkołach brało udział ok. 
tysiąca studentów i nauczycieli akademickich. Fundacja „INFO 
X X I” dofinansowała szkoły w: Niemczech (Hanower 2002 r. nt. 
„Tradycja łączy się z przyszłością w Hanowerze” oraz w Bułgarii 
(2001 r. nt. „E-Europa: Świadomość narodowa kontra globaliza
cja: misja profesjonalistów w dziedzinie informacji”). Wspomniane 
szkoły przyczyniły się do wymiany doświadczeń dotyczących pro
gramów kształcenia w zakresie informacji naukowej. Ich uczestni
cy mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi trendami nauczania 
na uczelniach zachodnioeuropejskich oraz zetknąć z problematyką 
poruszaną w toku kształcenia w tamtejszych szkołach wyższych 
w zakresie informacji naukowej. Dzięki kontaktom z wykładowca
mi i studentami można obserwować wprowadzane na ich uczel
niach zmiany, dostosowywanie programów kształcenia do coraz to 
innych wymogów rzeczywistości współczesnej Europy, zwłaszcza 
w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej. Inne działania Fun
dacji „INFO X X I” to wspieranie publikacji IINSB UW. W 2002 r. 
Fundacja dofinansowała m.in. wydanie publikacji Zintegrowane 
szkoln ictw o bibliotekarskie i informacyjne dla po trzeb  Europy 
X X I  wieku. Realizacja dydaktycznych  program ów  Wspólnoty 
Europejskiej na przyk ła d zie  dośw iadczeń  Instytu tu  Informacji 
N aukowej i Studiów  Bibliologicznych U niw ersytetu  W arszaw



skiego, autorstwa M. Drzewieckiego, J. Puchalskiego, B. Sosiń- 
skiej-Kalaty i M. Zająca.

9 W lipcu 2003 r. CEBID wybrano jako głównego podwyko
nawcę programu.

10 Ze względu na to, że Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Krakowie nie zdecydowała się na podjęcie współpracy, bibliote
karze z województwa małopolskiego uczestniczyli w szkoleniu zor
ganizowanym w Jarocinie.

11 Projekt uzyskał pozytywne opinie i poparcie Petera Blu- 
mendorfa, prorektora Facłiłiochschule Hannover (Niemcy), dr. 
Jana Verhoevena z Saxion Hogesclioole Ijselland, Deventer (Ho
landia), prof, dr hab. Barbary Bieńkowskiej, prezesa Polskiego 
Towarzystwa Bibliologicznego, prof, dr liab. Barbary Sosińskiej- 
Kalaty, członka Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej, 
prof. dr. hab. Konrada Fiałkowskiego z Rensselaer Polytechnic In
stitute, Troy (USA), Maksymiliana Celedy, dyrektora Departa
mentu Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury.

12 Umowa nr 515/2003.
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STUDIA PODYPLOMOWE 
W  INSTYTUCIE INTORMACJI NAUKOWEJ 

I STUDIÓW  BIBLIOLOGICZNYCH U W

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW 
prowadzi następujące rodzaje studiów podyplomowych:

1. Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa, które oferują 
możliwość uzyskiwania, podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji 
bibliotekarskich. Studia trwają trzy semestiy, zajęcia odbywają się w 
piątki, soboty, niedziele. Program kształcenia obejmujący ok. 350 
godz., realizowany jest w następujących blokach problemowych;
• Biblioteki w systemie oświaty i kultury
• Biblioteki w systemie nauki
• Biblioterapia

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć 
terenowych w wiodących bibliotekach Warszawy. Wykładowcami są 
nauczyciele akademiccy i doświadczeni praktycy związani z zawo
dem bibliotekarskim.

2. Podyplomowe Studia Informacji Naukowej, poświęcone 
są zagadnieniom informacji i Internetu w ujęciu teoretycznym 
i praktycznym. Fi^wają dwa semestry (ok. 180 godz.), a szczególny 
nacisk położony jest na zajęcia praktyczne prowadzone w pracowni 
komputerowej. Celem kształcenia na tych studiach jest dosko
nalenie profesjonalnych umiejętności wyszukiwania informacji 
w różnych systemach online: publicznie dostępnych oraz komer
cyjnych. Zajęcia praktyczne uzupełnione są kursem tworzenia stron 
W WW, składu komputerowego oraz obsługi systemów zintegro
wanych. lem atyka wykładów teoretycznych obejmuje zagadnienia 
podstaw informacji naukowej, reprezentacji wiedzy oraz autt)maty- 
zacji bibliotek.



3. Podyplomowe S tudia Polityki Wydawniczej i K sięgar
stwa, któi^ch program i)bcjmujc szeroko pojęli} problematykę 
rynku ksił)żki oraz zagadnienia praktyczne związane m. in. z marke- 
tingem wydawniczym, zarządzaniem wydawnictwem, informacją 
o książce, pracą redakcji, prawem autorskim, promocją, udziałem 
w targach, dystrybucją. Adresowane są one zarówno do (łsób, które 
podjęły już pracę na ryku książki i pragną podnieść swoje kwa
lifikacje, jak również do tych, którzy przewidują możliwość podjęcia 
takiej pracy w przyszłości. Studia trwają dwa scmestiy i obejmują 
ok. 200 godz.

Szczegółowe informacje o wszystkich typach studiów podyplo
mowych można znaleźć na stronic internetowej Instytutu Infor
macji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW -  
http:// lis.uwu.edu.pl oraz w Sekretariacie IINSB, 
ul. Nowy Świat 69, III p., рок. 321, tel. (22) 826-85-69.
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